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 ي كشور يزربرنامه نظام در هاي ناشی از فقدان الگوي دينی آسيب
 

 5علی يوسفی نژاد

 چكيده
از جمله اقتصادي است كه از طريق آثار مكتوب و غير مكتوب به  هاانقالب اسالمی حامل پيامی نو در تمامی عرصه

 هاي قبل ازپيروزي انقالب و همچنين بعدسال اعم از  هاي حيات ايشانگذار آن درطول سالجاي مانده از سوي بنيان

احكام و دستورات دينی پايه گذاري گرديد.  است. حاصل اين تالش ها، نظامی است كه مبتنی بر آن، شكل گرفته از

براي ساير ملل مسلمان، مالحظه و پياده سازي  براي حفظ و استمرار اين نظام نوپا و ارائه الگويی جديد حداقل انتظار

هاي توسعه مورد ظام به ويژه در طراحی برنامهگيرندگان نريزان و تصميمهاست، كه بايستی توسط برنامهاين انديشه

تواند موجب دلسردي و نااميدي حاميان واقعی انتظار مردم می توجه قرار گيرد. بديهی است عدم تحقق مطالبات مورد

نهايت به شكل گيري آسيب هاي جدي براي اقتصاد كشور  در نظام بوجود آيد و نظام شده و شكافی عميق بين آنان و

 .منجر شود

هدف اين تحقيق نيز مشخص كردن آسيب هاي اقتصادي از طريق مطابقت دادن اسناد باال دستی از جمله  

هاي حوزه المی ايران، رهبري انقالب و قانون اساسی و ساير اسناد ابالغی در هاي بنيان گذار جمهوري اسديدگاه

هاي توسعه اي اجراء شده در كشور می باشد. نتايج به دست آمده نشان می دهد كه مشكالت مربوط  برنامه اقتصادي با

به عدم باور پذيري طراحان برنامه هاي توسعه از ارزش هاي دينی حاكم، باعث گرديد تا تضادهاي بی شماري در اجراي 

 حقيق تحليل محتوا به سرانجام رسيده است. برنامه هاي توسعه ظهور نمايد. اين مقاله با استفاده ازروش ت

 

 نظام برنامه ريزي، برنامه پنج ساله توسعه، آرمان ها و اهداف انقالب اسالمیكليدي:  واژگان

 

  

                                                                                                                                                                                     

 . استاديار دانشگاه5
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 مقدمه  -5

در  يافتگی چيست و چرا براي تمامی كشورهاي جهان امري مهم و حياتی است؟ آيا جمهوري اسالمی ايران توسعه

هاي مورد قبول ها و ارزشيافتگی با آرمانتر اين كه آيا توسعهقرار گرفته است؟ سئوال اساسیمسير توسعه يافتگی 

اي پس از پيروزي انقالب اسالمی، هاي توسعهانقالب اسالمی ايران همخوانی دارد؟ اگر اينگونه است آيا در طراحی برنامه

.ا.ا حضرت امام خمينی)ره( متبلور شده، مورد توجه مبانی ارزشی و اعتقادي كه در رهنمودها و بيانات بينانگذار ج

تواند از طريق طراحی و اجراي طراحان و مجريان برنامه قرار گرفته است يا خير؟ اگر جواب منفی است، چه عواملی می

 رد تهديد قرار دهد؟اي، جمهوري اسالمی ايران را موهاي توسعهبرنامه

ترين كشورها نشاندهنده اين واقعيت است كه ايران در زمره يكی از با سابقهريزي كشورمان در حالی كه سابقه برنامه 

ساله قبل از انقالب و پنج برنامه پنج ساله ساله و هفت  اي است، بطوري كه پنج برنامه پنجريزي توسعهدر امر برنامه

ي بايستی بسياري از مشكالت نيز پس از پيروزي انقالب طراحی ،اجراء و به اتمام رسانده است، مطابق تجارب بشر

هاي اقتصادي و اجتماعی روندي رو به بهبود را طی كشور مرتفع و شرايط براي پيشرفت و توسعه فراهم و شاخص

 نمايند. اما آيا نتايج و دستاوردهاي حاصله اينگونه است؟

دي است كه از طريق بنيان ها از جمله اقتصاتر اين كه انقالب اسالمی حامل پيامی نو در تمامی عرصهنكته مهم 

هاي متوالی از طريق آثار مكتوب و غير مكتوب به يادگار مانده است رفتار عقاليی اينست كه گذار آن در طول سال

براي حفظ و استمرار نظام نوپا و براي زدودن هر گونه تهديدي بر عليه آن در آينده و ارائه الگويی تازه براي جهان تحت 

ريزان و تصميمهاي دينی و اسالمی است، مورد توجه برنامهمرد بزرگ كه برخاسته از آموزه هاي آنستم، انديشه

اي معقول از جانب كسانی است هاي توسعه قرار گيرد. ضمن اينكه اين يك انتظار منطقی و خواستهگيرندگان برنامه

 اند.نثار كردهكه به پيروي از رهبري انقالب، جان و مال خود را در راه به ثمر نشستن آن 

 

 سؤاالت تحقيق  -2

 هاي اصلی پرسش -5-2

 هاي اصلی پژوهش راچنين مطرح كرد: توان پرسشبا توجه به آنچه در تعريف مساله بيان شد می

اي تصويب و اجراء شده توسط جمهوري اسالمی ايران، هاي توسعهاز نگاه اقتصاد اسالمی چه آسيب هايی در برنامه .5

 است؟وجود داشته 

 هاي توسعه آينده ج. ا. ا. وجود دارند؟ چه راهبردهايی براي بر طرف كردن آسيب ها در برنامه .3 

 

 هاي فرعی پرسش -2-2

 هاي اقتصادي انقالب اسالمی كدام است؟ها و آرمان ارزش -5

 در ج. ا. ا. رخ دهند؟ تواند چه نوع آسيب هايی با ماهيت اقتصادي می -3

 موجود كدامند؟ ياقتصاد آسيب هاي جاديتوسعه در ا يها نقش برنامهو ست؟يازچ یموجودناش يهاآسيب  -2

 

 پيشينه پژوهش-3

 از جمله مهمترين كارهاي علمی صورت گرفته در حوزه نظري عبارتنداز:

در  اين تحقيق به صورت مقاله(،5299« )هاي طرفدار توسعه در ايرانشناختی ديدگاهمدرنيته و موانع معرفت » 

 انداز توسعه ايران، توسط مرادي ارائه گرديد.ها و چشمهمايش چالش
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ريزي با مقاله مورد اشاره با استفاده از روش توصيفی و به منظور بررسی رابطه بين انديشه توسعه و نظام برنامه  

بزار ر اينكه رابطه بين اايرانی، به رشته تحرير در آمده است. به همين سبب نويسنده با ذكه هاي تاريخی جامعآرمان

هاي عملی و هدف در چنين بحثی، همان رابطه نظريه و عمل در فلسفه علوم اجتماعی است، بنابراين بايد ديد سنت

گيرد. سپس اينگونه  هاي نظري و مبانی فلسفی نشات میريزي درايران از كداميك از چارچوبو اجزاي نظام برنامه

تواند بدون تأمل در مبانی نظري و نحوه ادراک، هاي توسعه نمیريزيشناسی برنامهنمايد كه آسيبطرح مسئله می

 تلقی و تعريف ما از ماهيت و هدف توسعه انجام پذيرد.

هاي هاي توسعه در ايران، با بازشناسی موانع تاريخی توسعه در ايران و ضعفشناسی برنامهاين مقاله در مقام معرفت  

هاي تاريخی ريزي كشور با آرمانريزان توسعه، به دنبال كشف رابطه بين انديشه توسعه و نظام برنامهحاكم بر افكار برنامه

 جامعه ايرانی است.

آورد و در نهايت مهم ترين مانع هاي تاريخی جامعه ايرانی هيچ اقدام مؤثري بعمل نمیدر حالی كه در تبيين آرمان 

 اندازد.هاي علوم اجتماعی در قبال جامعه ايرانی، میو چگونگی مواجهه و دريافت معرفتی در انديشه توسعه را برگردن ماهيت

اما در اين نكته با تحقيق حاضر هم عقيده است كه اگر اكنون پس از اجراي ده برنامه توسعه و صرف منابع زياد،  

عدالتی، فقر، بيكاري و... دست به گريبان شويم و هنوز هم با معضالتی همچون بیهايمان دورتر میروز به روز از خواسته

 كرد، ناكارآمد بوده است.هستيم، فقط بايد گفت كه علم اقتصادي كه بايد اين مشكالت را برايمان حل می

توسط  «مبانی فكري حاكم بر اقتصاد كشور»مقاله ديگري كه در اين زمينه به رشته تحرير درآمده است باعنوان 

 سازمان بسيج اساتيد، به چاپ رسيد. بصورت مقاله توسط ( نوشته شده و 5299عزتی)

در اين مقاله نويسنده هدف از تحقيق را مشخص كردن ميزان انطباق نظام اقتصادي حاكم بر كشور با نظام اقتصادي 

ق قهاي مربوط به تغييرات اجتماعی، يكی از عوامل بسيار مهم براي تحاسالم، دانسته است و سپس با استناد به نظريه

نظام اسالمی را نگرش و چارچوب فكري حاكم بر اقتصاد در دو جنبه حاكمان و كل جامعه، قائل شده است. آنگاه با بر 

هاي شكل دهنده چارچوب فكري حاكم بر جامعه از جمله؛ نظام آموزشی حاكم بر اقتصاد كشور، انديشه شمردن زمينه

هاي اقتصادي اجراء ها و برنامهرايی، فرهنگ حاكم بر جامعه، سياستريزي و اجو اعتقادات مديران اقتصادي نظام برنامه

هاي تعديل اقتصادي دانسته كه آثار و پيامدهاي اين شده در كشور را به ويژه پس از پايان جنگ در قالب برنامه

است. مقاله مورد  داري قرار گرفته كه مغاير با اهداف و اصول اقتصادي اسالمها در چارچوب اهداف نظام سرمايهسياست

است، بررسی از نظر اينكه هدف خود را به مقايسه بين نظام اقتصادي حاكم و نظام اقتصادي مورد نظر اسالم قرار داده

شباهت نزديكی با تحقيق حاضر دارد. به ويژه آنكه تأكيد نويسنده در خصوص   افرادي كه سكان اقتصاد و نظام برنامه

هاي ها مبتنی بر اسالم و آموزهت بگيرند، بايد كار شناسانی باشند كه نظام فكري آنريزي اقتصادي كشور را در دس

 اسالمی باشد، يعنی تفكر اقتصادي آنها اسالمی باشد.      

هاي مجلس به چاپ رسيد ( و در فصلنامه مركز پژوهش5253شناسی برنامه اول توسعه كه توسط نبوي)آسيب 

هاي موجود در فرايند طراحی، تصويب،اجراء و نظارت در اله با هدف تبيين چالشعنوان پژوهش ديگري است. اين مق

 ريزي ايران اعم از قواي مقننه و مجريه، تهيه شده است.نظام برنامه

ريزي كشور وجود دارد، ناهماهنگی ساختاري ميان دستگاه نخستين مشكلی كه به نظر نويسنده در نظام برنامه 

ريزي و نظام اجرايی در داخل قوه مجريه است. به اين معنا كه يك قسمت سياست گذار خود طراح، ناظر، ارزشياب برنامه

ريزي كشور متمركز است، اما قسمت ديگر كه مجري منويات  قسمت هاست كه در سازمان برنامهگر برنامهو گزينش 

 زير يا رئيس دستگاه قراردارد.اول است به طور كلی از اختيارآن خارج و صرفًا در اختيار و
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ها از طريق ابزار بودجه ضمن اينكه بعلت فقدان ارتباط سيستماتيك بين برنامه و بودجه، امكان تعديل و تصحيح برنامه

گردد تا اين نظام نتواند همگام ريزي باعث میوجود ندارد. همچنين فقدان ساز و كار باز خورد و پااليش در نظام برنامه

 هاي موجود، خود را به روز نمايد.ت و پيشرفتباتغييرا

هاي توسعه( در مقايسه، هاي مورد اشاره )فقدان نظام ارزيابی و نظارت در برنامهبا توجه به نتايج بحث و آسيب 

 هاي خاصی از معضالت اشاره كرده است.توان در راستاي تحقيق حاضر دانست كه تنها به جنبهمی

ديگري است كه در همايش بررسی اليحه برنامه چهارم توسعه، با عنوان ضرورت بازنگري  تحقيق (5292مقاله عزتی) 

در اليحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ج.ا .ا. براساس اصول، اهداف واحكام اقتصادي اسالمی ارائه 

 شد.

با استناد به اصول اول، دوم، سوم و ساير  آوري اطالعات اسنادي ونويسنده در اين مقاله با استفاده از روش جمع 

هاي اسالمی هاي توسعه، اهداف و ارزشها از جمله برنامهدهند كه بايستی در همه زمينهاصول قانون اساسی توضيح می

بايستی مورد بازنگري قرار هاي توسعه میموردتوجه قرارگيرد در غير اين صورت، هر گونه حركتی از جمله تدوين برنامه

هايی در راستاي پيادهيرد. درهمين راستا اليحه برنامه پنج ساله چهارم به زعم نويسنده به واسطه دارابودن ضعفگ

 سازي نظام اقتصادي اسالم، بايستی مورد بازنگري قرار گيرد. 

ر دارد، اما ها و اهداف اقتصاد اسالمی نزديكی بسياري با تحقيق حاضاين مقاله در عين حاليكه از نظر بررسی آرمان 

هاي توسعه نداشته، در نتيجه هيچگونه ارزيابی نيز از تهديدات اي به موضوع برنامهشناسانهبه واسطه آنكه نگاه آسيب

 اقتصادي ندارد.

هاي توسعه اقتصادي كشور پس شناسی برنامهآسيب »تحقيق ديگري كه در حوزه اين پژوهش صورت پذيرفت با عنوان  

( به صورت كتاب منتشر شده است. مؤلفين 5299و توسط غالمی نتاج و عظيمی و در سال )« اسالمیاز پيروزي انقالب 

ريزي توسعه در ايران از جمله نظام حقوقی هاي اجرايی نظام برنامهابتدا و با استفاده از روش مطالعه اسنادي به بررسی آسيب

هاي قدر در نظام حقوقی مواضع روشن و شفافی در بـاره موضوع هر نويسند:هاي توسعه میموجود و تأثير آن بر روي برنامه

 پذيرد.هاي كمتري صورت میتر و با چالشريزي سهلگيري ماتريس نظام برنامهريزي ارائه شده باشد، شكلمهم نظام بـرنامه

ريزي در ايران امههاي حقوقی و قانونی در خصوص برنها و ناهماهنگینويسندگان در ادامه با ذكر مهمترين كاستی 

مدت در قانون هاي بلندمدت و كوتاهازجمله: عدم وجود حكم مشخص درخصوص ضرورت يا عدم ضرورت تدوين برنامه

هاي كلی، فقدان تعريف و تعيين اساسی، تداخل قانون برنامه و بودجه با قانون اساسی در موضوع مهم تدوين سياست

ريزي و سازمان ها و...، به موضوع رويكرد نظام برنامهدر امر نظارت بر برنامهمحدوده يا ابزار نظارتی نهادهاي مختلف 

ريزي بايد بيشتر از هر كس نويسند: مديران و كارشناسان سازمان برنامهريزي نيز اشاره نموده و میاجرايی نظام برنامه

سنجی هـا، امــكان حـلاسايی راهيابی، نيازسنجی، هدفگذاري، شنديگري روحيه و توانايی و دانش پژوهش و مسئله

ريزي، داشته باشند. ضمن هاي تأمين منابع و نظارت بر اجراء را با بكار گيري همه مخاطبان برنامهحلها و راهسياست

اينكه سازمان و تشكيالت طراحی شده براي تدوين برنامه توسعه بايد ظرفيت و شرايط الزم براي مشاركت عمومی و 

 ها را، فراهم نمايد. برنامههمه جانبه 

 نمايند: هاي توسعه به موارد زير اشاره میهمچنين با ذكر موانع ارزيابی در برنامه 

فقدان  -7موانع مربوط به فقدان نهادهاي نظارت عمومی  -9موانع معرفتی  -2موانع نهادي  -3موانع ساختاري  -5 

 يزي كشور.رواحد مشخص مسئول نظارت در سازمان مركزي برنامه

باشد. به ريزي كشور میهاي ساختاري موجود در برنامهموضوع ديگري كه نويسندگان به آن توجه نمودند، چالش 

 هاي فرهنگی، ساختار اقتصادي، اجتماعی وسياسی.چالش ها عبارتند از:زعم آنان اين چالش
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ا هبر عدالت اجتماعی بوده و روح حاكم بر برنامه هاي سوم و چهارم توسعه نيز ديدگاه غالب تقدم رشد توليددر برنامه 

 به ويژه برنامه چهارم مبتنی بر رفع انحصار، بسط رقابت و استقرار حاكميت ساز و كار بازار از نوع كالسيكی بوده است.

د در هاي توسعه ناشی از فقدان الگوي واحگيري كردند كه ناسازگاري موجود در برنامهنويسندگان در خاتمه نتيجه 

 باشد.اي میراهبردهاي توسعه

باشد، اما از آنجايی كه نگرش هر چند كه موضوع بحث كتاب از نظر نگاه به برنامه بسيار نزديك به تحقيق حاضر می 

هاي دينی و به ويژه راهبردهاي بنيانگذار حاكم بر نويسندگان كتاب در جهت تبيين تئوري توسعه مبتنی بر آموزه

شناسی وجوددارد. هرچند بايداذعان نمودكه ايران نبوده است، بنابراين يك اختالف اساسی در مشكلجمهوري اسالمی 

 است. هاي كالسيكی حاكم بر آن، بسيارموفق بودههاي توسعه و تبيين دقيق نگرشهاي مسلط بر برنامهدر نفی نگاه

 "هاي توسعهشناسی برنامهآسيب»ان هاي مجلس شوراي اسالمی با عنوپروژه انجام يافته توسط مركز پژوهش 

 بندي كرده است:اي در ايران را در چهار محور به شرح زير تقسيمهاي توسعههاي برنامه(آسيب5299)

 -2ريزي؛هاي مربوط به فرآيند برنامهآسيب -3ريزي؛هاي معطوف به شروط صفر يا پيش نيازهاي برنامهآسيب -5 

 هاي مربوط به اجراء؛بآسي -9هاي مربوط به محتوا؛آسيب

ترين آنها ها را مورد توجه قرار داده است از جمله مهمسپس ذيل هر يك از عناوين فوق جزئيات مربوط به آسيب 

ها به علت آلفقدان فهم مشترک در سطح مفاهيم توسعه، عدم وجود آمار و اطالعات جامع و به هنگام، عدول از ايده

گذاري صحيح در برنامه، عدم هم ها، عدم اولويتهاي اقتصادي برنامهمكاتب و پارادايممالحظات زمانی، عدم اجماع بر 

ريزي زدگی در برنامه، عدم توجه به برنامههاي توسعه قبلی، بلند پروازانه بودن اهداف برنامه، دولتیخوانی با برنامه

ين اداري ضعيف دولت جهت اجراي اي، سرعت و گستردگی تحوالت سياسی و اقتصادي كشور، ماشفضايی و منطقه

باشند. ساير نقدهاي صورت هاي گسترده، ضعف سازوكارهاي نظارتی و عدم درک صحيح مجريان از مفاد قانون میبرنامه

 ها، ارائه شده است. گرفته بصورت مقاالتی است كه در نشريات و يا همايش

سط است كه تو"كالبدشكافی يك برنامة توسعه"هاي توسعه و ارزيابی آن كتاب تحقيق ديگر درخصوص برنامه 

اي، مسائلی را مطرح (به رشته تحرير درآمده است. مولف بانگاهی عالمانه و عميق نسبت به مباحث توسعه5259مؤمنی )

اي توجه نمايد، سخنی به گزاف نبوده است. نمايد كه اگر بگوييم كسی تاكنون نتوانسته از اين زاويه به مسائل توسعهمی

 نماييم.مباحث كتاب فوق در ده عنوان مطرح شده كه برخی از مهمترين آنها را بيان می

هاي به نسبت نويسد كه، براي مدت نمايد و میريزي در دنيا میاي به روند تحول تاريخی برنامه مؤلف ابتدا اشاره 

شد و ريزي متمركز تلقی میتقد به برنامههاي معريزي ابزاري صد در صد ايدئولوژيك و متعلق به نظامطوالنی، برنامه

ريزي به عنوان ريزي، كامالً منفی بود. اما با پايان جنگ دوم جهانی، تلقی برنامهنگاه علم اقتصاد سنتی به مسئله برنامه

هاي اقتصاد ريزي به عنوان يك تكنيك و ابزار در خدمت به هدفيك ابزار صددرصد ايدئولوژيك، منتفی شد و برنامه

 كالن و توسعه، به رسميت شناخته شد. 

دهد: اول ارزيابی قبل از اجراي برنامه دوم اي را در سه مرحله مورد توجه قرار مینويسنده سپس ارزيابی هر برنامه 

 ارزيابی حين اجراي برنامه و سوم نيز ارزيابی پس از اجراي برنامه.

شناسی قرار دارد. يعنی الشعاع سلطهد شناسی براي ما تحتها خوكند كه، در بسياري از زمينهنويسنده اضافه می 

شود، اصل  اعتنايی به ماهيت سلطه بر اقتصادايران و فرآيند توسعه كشورمان واردمیهايی كه به اعتبار بیشدت آسيب

 نظام را ممكن است به مخاطره بيندازد و بايد در شناخت سلطه، عميقاً وسواس و حساسيت به خرج دهيم.

ها نيز با توجه به قرابت آن با تحقيق حاضر، بسيار قابل توجه ها و انگيزهبعدي نويسنده در خصوص ارزش بحث 

كنند كه در ايران از طريق غيرسياسی كردن كند كه: اگر كسانی فكرمیبندي میگونه جمعاست. نويسنده در خاتمه اين

باه هستند و از نتايج اقتصادي جامعه خودبه كلی بیتوان به توسعه اقتصادي دست پيدا كرد، سخت دراشتمردم می
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اطالعند. بايد تا سر حد توانايی ايجاد احساس تعلق و انگيزه آرمان خواهی را در جامعه بوجودآورده و سپس تالش كنيم 

 اي سازماندهی شود كه مردم نسبت به سر نوشت جامعه خود بيشترين حساسيت را داشته باشند.تا نظام به گونه

 

 برنامه ريزي توسعه درايران  -4

 هاي توسعه اي قبل از انقالب برنامه -5-4

يكی از ويژگی هاي نظام برنامه ريزي در كشورمان، قدمت طوالنی تر آن در امر برنامه ريزي توسعه اي نسبت به ساير 

 كشورهاي جهان است.

ا تصويب هيأت وزيران شورايی با عنوان شوراي ب 5256بعلت فقدان سازمانی متولی امر برنامه ريزي ابتدا و در سال  

براي اقتصاد كشور، تشكيل و سپس با داير كردن دبير خانه اي « هاي اقتصادينقشه»اقتصادي، با طرح موضوع تهيه 

در شوراي فوق الذكر، ابوالحسن ابتهاج را به عنوان نخستين رئيس دبيرخانه منصوب می نمايند. با اين اقدام اولين قدم 

 (32: 5297هاي توسعه اي به ويژه در بعد اقتصادي، برداشته می شود. )توفيق، در جهت تهيه برنامهها 

به مورد اجراء گذاشته شد.  5235تهيه و با تصويب آن، از سال  5236بدين ترتيب اولين متن برنامه توسعه در سال  

به مورد اجراء گذاشته شد كه در جدول زير نشان و پس از آن نيز چهار برنامه ديگر تا پيروزي انقالب اسالمی ايران 

  داده می شود.

 

 هاي توسعه قبل ازانقالباهداف ومدت برنامه. 5جدول 
 هدف اصلی برنامه سال آغاز و اتمام مدت اجراء عنوان برنامه

 رشد محوري 5239-5229 سال 5 برنامه عمرانی اول

 رشد محوري 5227-5295 سال 5 برنامه عمرانی دوم

 تر درآمدهارشد همراه با توزيع عادالنه 5293-5296 سال 7/7 برنامه عمرانی سوم

 تر درآمدهارشد همراه با توزيع عادالنه 5295-5275 سال 7 برنامه عمرانی چهارم

 توجه به نيازهاي اساسی 5273-5276 سال 7 برنامه عمرانی پنجم

 5274منبع: توفيق،        

 

( به همين 59: 5274هاي عمرانی كشور بود.)توفيق، اولين برنامه هفت ساله كشور برنامه هزينهبنا به گفته توفيق،  

خاطر آن را يك برنامة توسعه جامع تلقی نمی كنند. در حالی كه در برنامه دوم و تا حدودي در برنامه سوم نيز اين 

 (44: 5259مشكل وجود دارد.)حسين زاده بحرينی، 

رنامه سوم توسعه قبل از انقالب، از مقوالتی همچون توزيع عادالنه تر درآمد به عنوان يك براي نخستين بار در ب 

هدف مطرح می گردد. اما در اهداف برنامه چهارم تصريح شده است كه راه دستيابی به رشد اقتصادي، پيروي از 

ري در آن و افزايش سرمايه گذااستراتژي صنعتی از طريق توجه به مزيت نسبی به اقتصاد ايران يعنی بخش پتروشيمی 

 و همچنين افزايش بهره وري عوامل سرمايه، كار و مديريت است.

ارتقاي هر چه بيشتر سطح دانش و فرهنگ و بهداشت و رفاه  –اهداف برنامه پنجم نيز اينگونه تعريف شده اند: الف  

 –هاي كم بهره ج زندگی و رفاه گروهتوزيع عادالنه تر درآمد ملی و توجه خاص به افزايش سريع سطح  –جامعه ب 

هاي خارجی كشور.)همان، حفظ رشد سريع و مداوم اقتصادي توام با ثبات نسبی قيمت ها و تعادل در موازنه پرداخت

556 -557) 
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در مجموع آنچه كه از زبان يكی از كارگزاران حكومت پهلوي می تواند به عنوان سند رسمی مورد استناد قرار گيرد  

هاي ايران را است كه؛ الگوي مسلط توسعه در دورة بعد از جنگ جهانی دوم... كل برنامه 5ته جهانگير آموزگاراين گف

هاي عمرانی ايران، اصواًل بر محور انباشت پس انداز، تشكيل سرمايه و دستيابی به تحت تأثير خود قرار داده و برنامه

 (55ريزي...، قاالت همايش پنجاه سال برنامهرشد اقتصادي سازماندهی شده است. )مؤمنی، مجموعه م

عه در هاي توسبرنامه« اقتصاد سياسی ايران»ضمن اينكه همايون كاتوزيان از متفكرين برجسته معاصر در كتاب  

تجربی در سطح جهان به بدترين شكل ممكن می داند كه به آن  –ايران را صرفًا نوعی واكنش در برابر تحوالت نظري 

 (95اطالق می نمايد.)همان، « مدگرايی»

 

 هاي توسعه اي پس از انقالب اسالمی ايرانبرنامه -2-4

شروع شود، اما با تغيير نظام سياسی و  5275پس از پيروزي انقالب اسالمی و معوق ماندن برنامه ششم كه قرار بود از سال 

تشاش در فضاي برنامه ريزي،كارشناسان سازمان برنامه و بودجه اقدام به تهيه برنامه اي پنج ساله كردند. منتها در يك جو اغ

بی اعتمادي به كارشناسی و برنامه ريزي كه در اوائل انقالب حاكم بود اين برنامه و چند برنامه ديگري كه به دنبال آن تهيه 

تغيير دولت و رياست سازمان برنامه و بودجه، فعاليت ها براي تهيه اولين برنامه پس از انقالب شدند، راه به جايی نبردند. با 

تهيه شد. اما برنامه در مجلس شوراي اسالمی، شايد به گمان  5263-66از سرگرفته شد و سرانجام برنامه اي براي دوره 

 (69: 5297. )توفيق، اينكه محتواي آن زيادي دولت گراست، به تصويب نرسيد و متوقف ماند

شوراي عالی بازسازي »با تركيبی از برخی اعضاي دولت و مجلس، شورايی تحت عنوان  749بعد از پذيرش قطعنامه  

تشكيل شد كه در آن مجموعه اي از كميته ها و يك شوراي عالی موظف بودند درباره خطوط كلی بازسازي « كشور

دولت هم به اين جمع بندي رسيده بود كه با خاتمه جنگ، امكان تدوين خرابی هاي جنگ فكر كنند و در همين زمان، 

ی هاي اجرايو اجراي يك برنامه توسعه فراهم شده است و بنابراين در سطح سازمان برنامه و بودجه و همين طور دستگاه

 (549: 5299ديگر، گام هاي اوليه براي تدوين برنامة اول توسعه كشورمان برداشته شد. )غالمی، عظيمی، 

در مجلس شوراي اسالمی، رسماً اولين  5269اجتماعی و فرهنگی در سال  –با تصويب برنامه اول توسعه اقتصادي  

برنامه پنجساله پس از انقالب اسالمی به مورد اجراء گذاشته شد. اين برنامه شامل ده هدف اساسی بود كه بازسازي و 

ي ظرفيت هاي توليدي و زيربنايی خسارت ديده از جنگ از جملة آنها تجهيز بنيه دفاعی و همينطور بازسازي و نوساز

 اند.بوده

به  5259شروع و در سال  5259و با يك وقفه يكساله، برنامه دوم از سال  5253پس از پايان برنامه اول در سال  

پايان رسيد. هدف هاي كالن كيفی برنامه فوق عبارت بودند از: عدالت اجتماعی، رشد فضايل بر اساس اخالق اسالمی، 

 افزايش بهره وري و... 

و با تمهيداتی كه ناشی از اجراي دو برنامه  5254رنامه دوم، برنامه سوم در سال بالفاصله پس از پايان يافتن ب 

پنجساله قبلی بوده است، طراحی و به تصويب مجلس رسيد. اين سند از نظر شكل و محتوا اندكی با دو برنامه قبلی 

( در اين 53: 5297فيق، تفاوت داشت. در اين برنامه گرايش به نوعی برنامه ريزي راهبردي به چشم می خورد. )تو

درصد)نزديك به دو برابر رشد برنامه دوم( در نظر گرفته شد. ساير شاخص ها از جمله  6برنامه رشد اقتصادي ساالنه 

 درصد پيش بينی شد. 9/39درصد و  5/57درصد،  4/57تورم، نرخ بيكاري و رشد نقدينگی به ترتيب 

برون گرا با جديت بيشتري مد نظر قرار گرفت و جهش صادراتی و ضمن اينكه، استراتژي توسعه صنعتی با رويكرد  

 توليد براي صادرات به عنوان يكی از سياست هاي كلی مطرح شده در دستور كار قرار گرفت. 

                                                                                                                                                                                     

 وزير نفت دولت هويدا در اوايل دهه پنجاه شمسی. .5
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به تصويب مجلس رسيد. اين برنامه  5299، برنامه چهارم توسعه در سال 5292با پايان يافتن برنامه سوم در سال  

يدار رشد پا»در چارچوب سند چشم انداز بيست ساله كشور طراحی گرديد.هدف اساسی اين برنامه  براي نخستين بار

توسعه دانش  -5نامگذاري گرديد. ضمن اينكه چهار هدف عمدة برنامه چهارم عبارت بودند از: « اقتصاد دانايی محور

صيانت از هويت و  -2رندگی همه جانبه تأمين امنيت مطمئن ملی و بازدا -3پايه، عدالت محور و در تعامل با جهان 

 حاكميت مؤثر و استقرار دولت شايسته.  -9ايرانی  –فرهنگ اسالمی 

درصد پيش بينی شد كه براي  9در اين برنامه رشد اقتصادي ساالنه با افزايش دو درصدي نسبت به برنامه سوم،  

ها نيز گرديد. ضمن اينكه ساير شاخص مقرر GDPدرصد  27تحقق اين ميزان رشد، ميزان سرمايه گذاري حدود 

درصد، رشد نقدينگی  9/9درصد، نرخ بيكاري در سال پايان برنامه  7/2اينگونه تعيين شدند؛ نرخ رشد بهره وري ساالنه 

درصد، ضريب جينی )بعنوان يك شاخصی از چگونگی توزيع درآمد  4/4درصد و ميانگين تورم در طول برنامه از  36

 درصد. 7/3نيز  GDPدر سال پايانی برنامه، درصد اعتبارات پژوهشی به  29/6در جامعه( 

 

 هاي توسعه قبل وبعدازانقالب درايرانمقايسه ويژگی هاي قوانين برنامه .2جدول 

يخ
تار

 

 ديدمان غالب حاكم بر برنامه توسعه دوره برنامه عنوان برنامه

ی
الم
اس
ب 
قال
ز ان
ل ا

قب
 

 هاتأكيد بر عمران و زيرساخت 5239-5229 برنامه عمرانی اول كشور

 ارتقاء رفاه –تلقی فيزيكی و اقتصادي صرف از توسعه:اصالحات ارضی  5227-5295 برنامه عمرانی دوم كشور

 صنعت و اصالت رشد)اولين برنامه جامع( –تأكيد بر شهر  5293-5296 برنامه عمرانی سوم كشور

 رشد همراه با برابري و عدالت 5295-5275 برنامه عمرانی چهارم كشور

 رشد متوازن و توزيع برابر درآمدها و توسعه اجتماعی 5273-5276 برنامه عمرانی پنجم كشور

 هاي جامعه و محيط زيستارتقاء زندگی همه گروه 5276-5265 برنامه عمرانی ششم كشور
ی
الم
اس
ب 
قال
ز ان
د ا
بع

 

و  برنامه اول توسعه اقتصادي اجتماعی

 فرهنگی جمهوري اسالمی ايران
5266-5263 

 گی:يابی برنامهبرنامه

 جنگ تحميلی –منابع درآمدي كشور 

برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعی و 

 فرهنگی جمهوري اسالمی ايران
5253-5269 

 هاي فيزيكی و انسانی:بازسازي سرمايه

 رشد و تكامل مادي و معنوي –تعيين و اصالح الگوي مصرف 

  تعديل ساختاري )درک نئوكالسيك از توسعه( رخ داد 5256در سال 

برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و 

 فرهنگی جمهوري اسالمی ايران
5259-5259 

 تأكيد بر رشد اقتصادي)الگوي كينزي(:

 –نقش دولت و تلفيق آن با نقش بازار)دخالت دولت براي رفع نوسانات( 

 حمايت از توليد –حمايت از صنايع داخلی 
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 هاي توسعه قبل وبعدازانقالب درايرانمقايسه ويژگی هاي قوانين برنامه .3جدول 

 نوع برنامه دوره برنامه عنوان برنامه 
حاكميت 

 برنامه

تعداد  حجم احكام برنامه

 جدول

اهداف كالن و 

 كل ساير تبصره ماده بخشی

ی
الم
اس
ب 
قال
ز ان
ل ا

قب
 

 ندارد 7 36 6 9 56 اجباري غيرجامع 5239-5229 اول كشوربرنامه عمرانی 

 ندارد 52 59 95 56 35 اجباري غيرجامع 5227-5295 برنام عمرانی دوم كشور

 جامع 5293-5296 برنامه عمرانی سوم كشور
 –ارشادي 

 اجباري
 ندارد 35 566 76 5 25

برنام عمرانی چهارم 

 كشور
 جامع 5275-5295

 –ارشادي 

 اجباري
 دارد 7 96 24 56 25

برنامه عمرانی پنجم 

 كشور
 جامع 5276-5273

 –ارشادي 

 اجباري
 دارد -- 55 6 3 4

 جامع 5275-5265 برنام عمرانی ششم كشور
 –ارشادي 

 اجباري
 -- 54 -- تصويب نشد --

ی
الم
اس
ب 
قال
ز ان
د ا
بع

 

برنامه اول توسعه 

اقتصادي اجتماعی و 

فرهنگی جمهوري 

 اسالمی ايران

 جامع 5266-5263
 –ارشادي 

 اجباري
 دارد -- -- تصويب نشد --

برنامه اول توسعه 

اقتصادي، اجتماعی و 

فرهنگی جمهوري 

 اسالمی ايران

 جامع 5253-5269
 –ارشادي 

 اجباري
 دارد 55 569 75 73 5

برنامه دوم توسعه 

اقتصادي، اجتماعی و 

فرهنگی جمهوري 

 اسالمی ايران

 جامع 5259-5259
 –ارشادي 

 اجباري
 )كالن( 52 359 556 565 5

برنامه سوم توسعه 

اقتصادي، اجتماعی و 

فرهنگی جمهوري 

 اسالمی ايران

 جامع 5292-5254
 –ارشادي 

 اجباري
 ندارد 3 796 399 75 544

برنامه چهارم توسعه 

اقتصادي، اجتماعی و 

فرهنگی جمهوري 

 اسالمی ايران

 جامع 5299-5299
 –ارشادي 

 اجباري
565 29 726 649 4 

)كالن بخشی 

 اي(منطقه

اليحه برنامه پنجم 

توسعه اقتصادي، 

اجتماعی و فرهنگی 

 جمهوري اسالمی ايران

 جامع 5242-5294

 –ارشادي 

 -اختياري 

 اجباري

365    -- ندارد 

 مأخذ: همان
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 ها و اهداف نظام اقتصادي اسالمانآرم -1

اند. با اين هاي متفاوت، براي اقتصاد اسالم اصول و اهداف متفاوتی ذكر كردهنگرشبه طور كلی انديشمندان مسلمان با 

نظر كمتر است. با مطالعه منابع متعددي كه در حوزه اقتصاد اسالمی تدوين  وجود در زمينه احكام اصلی اين اختالف

توان اين اصول را به شرح میتوان دست يافت. در يك جمع بندي و منتشر شده است به اصول مشخص و مهمی می

 زير برشمرد:

ميانه روي  -7رفع فقر و محروميت  -9رشد اقتصادي  -2تكافل عمومی)تأمين اجتماعی(  -3عدالت اقتصادي -5 

تقدم اهداف معنوي و اجتماعی  -9آزادي اقتصادي در كادر محدود  -5مالكيت مختلط و مالكيت استخالفی افراد  -6

 (57؛5292زتی،بر اهداف اقتصادي. )ع

عالوه بر اين موارد، چند حكم اصلی اقتصادي در اسالم وجود دارد كه اين احكام از جهت صراحت و اهميت در  

 -3حكم حرمت ربا  -5حدي است كه برخی از انديشمندان آنها را به عنوان اصل، بيان كرده اند. اين احكام عبارتند از:

 .)همان("و نظير اينها -9كام اصلی معامالت برخی قواعد و اح -2احكام مالياتی اسالم 

با در نظر گرفتن موارد فوق به عنوان اهداف و اصول اقتصادي اسالم، در يك جامعه اسالمی هر گونه سياستگذاري  

ها و طراحی برنامه ها بايستی با لحاظ نمودن آنها، عملياتی و پياده سازي شود. براين اساس يك برنامه اقتصادي كه از 

شود بايد موارد مورد اشاره را به عنوان اصول بنيادي توجه كند و شرايطی دولت )يا مجلس( ارائه و اجراء میسوي 

 ها نيز، مواد الزم را براي اسالمی سازي جامعه مهياسازند.فراهم كند تا برنامه

 

 هاي اقتصادي قانون اساسی ج.ا.ا.ها و اهداف برنامهآرمان -5-1

هايی را در پيشگيري از تمركز و تكاثر و تداول برپائی عدالت و قسط در بعد اقتصادي روش قانون اساسی به منظور

 دهيم:بينی نموده است كه ما در اينجا بطور اختصار مواردي از آن را مورد بررسی قرار میثروت و همچنين تورم پيش

برداري از منابع ف شده است كه در بهرهالف: توزيع منابع طبيعی و درآمدهاي عمومی؛ در اصل چهل و هشتم دولت مكل

طبيعی و استفاده از درآمدهاي ملی از قبيل معادن و نفت در سطح استانها عدالت و مساوات را مراعات نمايد و از هر 

 گونه تبعيض خودداري كند. 

وميت در جامعه ب: موازنه اقتصادي: بمنظور ايجاد موازنه اقتصادي و جلوگيري از تكاثر ثروت و بروز فقر و محر 

شود كه نوع و ميزان آن بوسيله قانون مشخص اسالمی مالياتهايی از طرف دولت اسالمی به تناسب درآمدها گرفته می

باشد و از اين لحاظ هاي جاري كشور میگردد. مالياتها خود يكی از منابع درآمدهاي دولت در جهت تامين هزينهمی

 نمايند.ر جامعه ايفا میاي را در اجراي عدالت دنيز نقش عمده

و حق حياتی كه همگان در نظام اسالمی دارند موظف است براي « لكل رزق»ج: تامين اجتماعی: دولت بر اساس  

العاده افراد هاي فوقسرپرست، در راه مانده و نيز تامين هزينهبی تأمين زندگی افراد بازنشسته، بيكار، پير و از كارافتاده،

سوانح و همچنين در مورد خدمات بهداشتی و درمانی طبق قوانين اقدامات الزم را معمول و از محل  در برابر حوادث و

 هاي آنان را تامين نمايد.درآمدهاي عمومی و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم هزينه

و همچنين  كن نمودن فقر و محروميت در جامعهترين اقدام براي تامين عدالت و ريشهد: كار براي همه: اصولی 

باشد و به همين دليل دولت ايجاد زمينه رشد و توسعه اقتصادي، فر اهم نمودن امكان اشتغال به كار براي همه افراد می

اسالمی موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه امكان اشتغال كامل به كار و شرايط مساوي را 

 براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.
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 اندازهاي اقتصادي در سند چشمها و اهداف برنامهآرمان-2-1

مدت، مدت و كوتاهتوانند در سه مقطع زمانی بلندمدت، ميانهاي موجود میگونه كه قبالً نيز اشاره گرديد، برنامههمان

هاي مدت )بودجههاي كوتاهطراحی و تدوين شوند. با پيروزي انقالب اسالمی و تا پايان جنگ تحميلی صرفًا برنامه

شد. اما در خاتمه جنگ و با شروع بازسازي اقتصاد ساليانه( طراحی و براي اداره بهتر امور به مورد اجراء گذاشته می

خالء فقدان  ابتدا برنامه توسعه پنج ساله طراحی و به مورد اجراء گذاشته شد و سپس با اجراي سه برنامه،كشور، 

د. طبيعی بود كه اين مسئله اتفاق بيافتد زيرا كه بدون نگاه استراتژيك به آينده هاي بلندمدت مشخص گرديبرنامه

ها نيز فراهم گردد، اگر نگوييم امكان محقق ساختن اهداف ميان مدت به طوري كه امكان انسجام و استحكام برنامه

شمسی و قبل  96ايل دهه غيرممكن، به سختی امكان پذير بود.با درک صحيح اين خالء توسط رهبريت نظام و در او

له صادر و با انداز جمهوري اسالمی ايران توسط معظماز طراحی برنامه چهارم توسعه كشور، دستور تهيه سند چشم

ابالغ گرديد. مهمهاي ذيربط اين سند تهيه و در آذر ماه سال يكهزار و سيصد و هشتاد و دو، اسان دستگاهتالش كارشن

اشاره به آرزو و آرمانی است كه در پرتو ايمان و عزم ملی محقق خواهد شد و آن اينكه، ايران ترين نكته در اين سند 

آوري و با هويت اسالمی و انقالبی در سطح منطقه دست يابد، به جايگاه اول اقتصادي، علمی و فن 5969در سال 

 بخش براي ملل مسلمان در سراسر جهان شود. بطوري كه الهام

هاي ميان مدت و كوتاه ريزيين هدف آرمانی در صورتی محقق خواهد شد كه در تمامی برنامهبديهی است كه ا 

 مدت، به خوبی ساز و كار دستيابی به آن مورد توجه قرار گرفته و عملياتی گردد. 

 

 هاي كلی نظامهاي اقتصادي در سياستها و اهداف برنامهآرمان -3-1

اي ههاي پنج ساله جمهوري اسالمی ايران سياستباالدستی در تنظيم و تدوين برنامه عالوه بر قانون اساسی از ديگر اسناد

هاي مختلف ابالغ كلی است كه معموال در ابتداي طراحی برخی از برنامه ها توسط مقام معظم رهبري به دستگاه

 گردد.می
سياسی، دفاعی، امنيتی و هاي فرهنگی، علمی، فناوري، اجتماعی، اسنادفوق حاوي موضوعات مهمی در حوزه 

 باشد. اقتصادي می

 

 در رهنمودهاي بنيان گذار ج.ا.ا هاي اقتصاديها و اهداف برنامهآرمان -4-1

حضرت امام خمينی)ره( به عنوان معمار انقالب اسالمی و بنيانگذار جمهوري اسالمی ايران، نقش اصلی و كليدي در 

 طراحی راهبردهاي نظام اسالمی رابر عهده داشتند. 

هاي حضرت امام)ره( استخراج كرد به ها و پيامتوان از ميان سخنان، نوشتههايی را كه میمهم ترين اهداف و آرمان 

 باشند:شرح زير می

 

 استقرار عدالت

( و بنابر اعتقاد شيعه، 37همان گونه كه قرآن كريم هدف از رسالت انبياء را استقرار عدل و قسط بيان كرده است)حديد، 

حضرت علی)ع( به واسطه شدت عدالتش جان خود را از دست داده است، طبيعی است كه اولياء و بندگان خاص خدا 

 حكومت الهی را استقرار عدالت بدانند.نيز هدف از تشكيل 
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امام خمينی)ره( به عنوان احياگر تمدن اسالمی در عصر حاكميت ارزش هاي مادي، با ذكر اين مهم كه يكی از  

( حتی 575: 36اهداف اصلی انبياء عظام الهی استقرار عدالت به منظور رسيدن به جامعه توحيدي بوده است)همان، ج

 (373: 55يم اشاره می نمايند كه براي رفع ظلم و ايجاد عدالت آمده است. )همان، جدر خصوص نزول قرآن كر

هاي فاحش طبقاتی، رفع تبعيض هاي از نظر حضرت امام)ره( عدالت اجتماعی و اقتصادي به معنی كاهش فاصله 

گفت و انبوه غالباً نتيجه ناروا در بين آحاد جامعه و اعطاي حق هر ذيحق به او است. از نظر ايشان، تجمع ثروت هاي هن

سيستم غلط اقتصادي دوران طاغوت)و ايضاً دوران اخير( بوده و عناصري كه صاحب اين سرمايه ها می باشند، اكثر آنها 

هاي عظيم مردم نيز عالوه بر عملكرد سيستم غلط اقتصادي، هاي نامشروع بوده و علت استضعاف و محروميت تودهاز راه

 (56: 5259داران زالو صفت بوده است. )آژينی، ظلم و اجحاف سرمايه 

هر چند استقرار عدالت اجتماعی و اقتصادي هدف نهايی نيست وليكن با مراجعه به متن قرآن و احاديث به جاي  

مانده و كالم بزرگان از جمله حضرت امام خمينی)ره( مشخص می گردد كه فوري ترين و الزامی ترين هدف تشكيل 

 ( 36:9به شمارميرود.)صح،جيك حكومت اسالمی 

ضمن اينكه اجراي عدالت را همچنان كه حضرت علی)ع( مورد توجه قرار می دهد و آن را عامل وحدت، الفت،  

محبت، صلح و سعادت، ثبات و دوام حكومت، پيشرفت، آبادي و رونق و بهترين روش اداره امور كشور می داند و عدم 

ا، بغض و كينه و دشمنی، نابسامانی هاي اجتماعی، ظلم و ستم و سست اجراي عدالت را موجب پيدايش كدورت ه

شدن پيوندهاي ميان حاكم و مردم می داند و به همين جهت اجراي عدالت را در همه بالد مورد تاكيد و سفارش قرار 

ا موجب توفيق و (، حضرت امام)ره( نيز با الگو قرار دادن حكومت حضرت امير)ع( آن ر72می دهد. )نهج البالغه، نامه 

 (535: 59موفقيت يك حكومت اسالمی، می داند. )پيشين، ج 

بطور كلی با توجه به ويژگی هاي آراء امام)ره( در زمينه عدالت اجتماعی به اين نتيجه می رسيم كه نظريه امام  

حمايت از محرومين و هاي بينابينی قرار دارد. اين ويژگی ها عبارتند از: خمينی)ره( در مورد عدالت در گرو نظريه

 مستضعفان، عدم پذيرش شكاف طبقاتی.

 

 ارتقاء معيشت مردم و حمايت از اقشار مستضعف

 (553- 369: 5296بيانات حضرت امام)ره( در خصوص اين اقشار در سه بخش قابل بررسی است: )موسايی، 

جايگاه ويژه طبقات ضعيف و محروم در ديدگاه حضرت امام)ره(: عمده توجه امام به اين قشر، برخاسته از  -5

هاي مذهبی بوده و معظم له از اين ديدگاه اقتصاد را در خدمت طبقات ضعيف و حمايت از بخش هاي توليدي آموزه

ين قشر در پيروزي انقالب و وظيفه بسيار سنگين ( ايشان با تكيه بر نقش فعال و مؤثر ا292: 54دانسته است.)صح،ج

دست اندركاران در قبال اين اقشار تاكيد می كنند كه: مستمندان و فقرا و دور افتاده ها در صف مقدم جامعه هستند، 

: 4همين زاغه نشينان و همين حاشيه نشينان و همين محرومان بودند كه اين انقالب را به ثمر رساندند. )همان، ج 

( امام)ره( با تأكيد بر نقش اين اقشار در پيروزي انقالب و استمرار آن، آنها را اليق اين دانسته اند كه با تواضع 75-76

و فروتنی به خدمت آنها اقدام نماييم. سپس با كمال تواضع اشاره می كنند كه: آنها ما را رساندند به آنجايی كه بتوانيم 

 ( 937: 55فراز باشيم.)همان، ج در مقابل همه قدرت ها بايستيم و سرا

ايشان سپس راه حل رهايی از مشكالت اقتصادي موجود را ارائه راهكارها و طرح هايی در جهت منافع محرومين و  

مشكالت عمومی و دخالت عموم در اقتصاد مملكت می دانند و به نكته بسيار مهمی اشاره می كنند كه: اصواًل تبيين 

ر راستاي حفظ منافع محرومين و گسترش مشاركت عمومی آنان و مبارزه اسالم با زراندوزان، جهت گيري اقتصاد اسالم د

 (296: 36بزرگترين هديه و بشارت آزادي انسان از اسارت فقر و تهيدستی به شمار می رود.)همان، ج
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هاي نظام و برنامهحضرت امام)ره( همچنين با توجه به وجود محروميت در بين تمامی اقشار جامعه،اولويت طرح ها  

: 57را)اعم از بلندمدت و ميان مدت( در راستاي خدمت به كارگران، كارمندان و ساير اقشار محروم می دانند. )همان،ج 

 (263: 53و ج  947

حمايت از طبقات ضعيف در ديدگاه حضرت امام)ره(: حضرت امام)ره( با اشاره به تغييراتی كه درنتيجه انقالب  -3

د و با تاكيد بر اينكه حكومت اسالمی بايد با ساير حكومت هامتفاوت باشد و به همين سبب خواستار بايد ايجاد شو

( ضمن اينكه با استناد به رفتار ائمه 966 – 965: 6تغييرات اساسی در نهادها و ساختار آنها می شوند )همان ، ج 

م و محروم را نجات دهيم. ما وظيفه داريم اطهار)ع( به ويژه حضرت علی)ع( می گويد: ما وظيفه داريم مردم مظلو

پشتيبان مظلومين و دشمن ظالمين باشيم. همين وظيفه است كه اميرالمؤمنين)ع( در وصيت معروف خود به دو فرزند 

 دشمن ستمگر و ياور و پشتيبان ستمديده« و كونا لِلظالم خصما و للمظلوم عونا»بزرگوارش تذكر می دهد و می فرمايد: 

( در جايی ديگر نسبت به سياست مسئولين كشور هشدار می دهد كه: خدا نياورد آن روزي را 25اليت فقيه، باشيد. )و

كه سياست ما و سياست مسئولين كشور ما پشت كردن به دفاع از محرومين و رو آوردن به حمايت از سرمايه دارها 

وند... اين از افتخارات و بركات كشور و انقالب و گردد و اغنياء و ثروتمندان از اعتبار و عنايت بيشتري برخور دار ش

 روحانيت ما است كه به حمايت از پابرهنگان برخاسته است و شعار دفاع از حقوق مستضعفان را زنده كرده است.

در ادامه، حضرت امام)ره( اوج عقيده و مرام و آرزوي انقالب اسالمی را اينگونه بيان می دارند كه: محروميت زدايی،  

( و خطاب به نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسالمی تأكيد 296: 36يده و راه و رسم زندگی ما است.)پيشين، ج عق

می كنند كه: نمايندگان محترم مجلس قبل از پرداختن به لوايح و تبصره ها و مواد غيرضروري به فكر مسائل اصلی و 

با طرح قوانين و لوايح به سمتی حركت كنند كه مشكالت كليدي كشور باشند و بر اساس اسالم عزيز در كميسيون ها 

اساسی كشور مرتفع و سياست هاي زيربنايی كشور در امور فرهنگی و اقتصادي و اجتماعی و سياسی در راستاي كمك 

 (76-75، ص35به محرومين و رفع استضعاف، مدون و به مورد اجراء در آيد. )همان، ج 

شار محروم: ايشان در اين رابطه پنج وظيفه عمده را براي دولت بر می شمارند كه وظايف دولت در ارتباط با اق - 2

 عبارتند از: 

( در جايی ديگر خطاب به مسئولين می فرمايد: طر 766: 5و ج  999: 6الف( فراهم آوردن رفاه اين گروه )همان، ج  

ن است، انقالبی و با سرعت تصويب ح ها و پيشنهادهايی كه مربوط به عمران و رفاه حال ملت خصوصاً مستضعفي

 (269: 53كنيد.)همان، ج

ب(محروميت زدايی: ايشان اين امر را وظيفه شرعی و دينی هر اير انی و به ويژه حكومت اسالمی دانسته و می  

ودتان خفرمايد: من ثانياً از آقايان تشكر می كنم كه در اين خدمت بسيار شريف و بزرگ همت گماشتيد و برادران عزيز 

را كه اينها در طول تاريخ، اينها محروم بودند، اينها مظلوم بودند، نگذاريد كه اينها باز محروميت بكشند. در رژيم اسالمی 

 (939: 55نبايد محروميت بكشند. )همان، ج 

يه تك ج ( مشاركت اقشار محروم در فعاليت هاي اجتماعی: حضرت امام)ره( ريشه تكيه بر مشاركت اقشار مختلف را 

 (24: 54بر مزيت بخش هاي مختلف جامعه در جهت دسيابی به اقتصادي كارا می دانند. )همان، ج 

 (536: 53د(فراهم آوردن امكانات اوليه )همان، ج  

 (329: 7ه(توزيع مجدد ثروت )همان، ج  

 

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 32 اقتصاد اسالمیبرنامه ششم توسعه از ديدگاه مجموعه مقاالت همايش 

 خودكفايی و عدم وابستگی اقتصادي به بيگانگان )استقالل اقتصادي(

يكی از اهداف و آرمان هاي اقتصادي امام خمينی )ره( چه در طول سال ها مبارزه با رژيم پهلوي و چه پس از استقرار 

هاي مادي و معنوي داخلی نظام اسالمی، قطع وابستگی اقتصادي به قدرت هاي بزرگ و استعماري و اتكاء به سر مايه

 بوده است. 

هاي اجتماعی جامعه، سعی و تالش وافري زه و تعميم هوشمندانه آن به اليهامام)ره( با درک صحيح از فرايند مبار 

براي فهم اين مسئله يعنی گسستن زنجيره وابستگی اقتصادي بعنوان شرط الزم براي رسيدن به استقالل سياسی و 

 فرهنگی است.

و علل خودباختگی، آنگاه به براي فهم درست و صحيح از اين هدف راهبردي، امام)ره( ابتدا با برشمردن زمينه ها  

 هاي الزم براي ايجاد خودباوري و خودكفايی، می پردازيم.بيان اهميت استقالل و خودكفايی و سپس به داليل و زمينه

 

 زمينه ها و علل خودباختگی

يكی از داليل و علل خودباختگی از ديدگاه بنيان گذار جمهوري اسالمی ايران خيانت زمامداران است)كشف 

(، تبليغات دامنه دار دولت هاي 52(. ضمن اينكه مرعوب شدن در مقابل پيشرفت هاي غر ب )واليت فقيه: 593رار،االس

(، وابستگی : 6(، ضعف نفس حاكمان )همان،999: 56و ج  967: 7شرق و غرب عليه خودكفايی )صحيفه امام، ج 

(، غربزدگی 965و هيچ انگاشتن خود )همان،(، 246: 4(، تلقين از خودبيگانگی )همان، 57: 4فرهنگی )همان، 

(، عدم 266: 59و  56(، خودكم بينی و عدم باور خود )همان، 73: 56(، تعليم و تربيت وابسته )همان،765)همان،

(، مستشاران خارجی 927(، القائات غلط حتی توسط متدينين )همان، 995شناخت صحيح از اسالم واقعی )همان، 

(، وابستگی روحی 33: 54(، دانشگاه وابسته )همان، 552و نفی متخصصين داخلی )همان،  (، تضعيف:  56)همان،

 (.929: 35(، تخدير ملت ها با استفاده از ابزار رسانه اي )همان، 96(، سلب اعتماد جوانان )همان،39: 9)همان، 

 

 اهميت خودباوري و خودكفايی و استقالل

( استقالل 927( اساس استقالل، خودكفايی در كشاوري )همان، 922: 56استقالل اقتصادي اساس خودكفايی )همان، 

( بيداري و اراده، مقدمة خودكفايی )همان، 959( خودكفايی در راس امور )همان، 556كشورباالتر از هر چيز )همان، 

: 55)همان،  ( خودكفايی و استقالل در تمامی ابعاد57مندانه بهاي استقالل كشور )همان، ( زندگی شرافت729: 52

( شرط استقالل 297: 56( فرهنگ اسالمی عامل خودكفايی )همان،254: 4( خودشناسی عامل استقالل )همان، 537

( نقش ملت هاي 934: 59( نقش علماي اسالم در آزادي و استقالل )همان، 999ممالك اسالمی، اسالم است )همان، 

( توسعه 557: 59د به خودكفايی زمينه ساز ابتكارات )همان، ( تقي995مستضعف در قيام براي گرفتن استقالل )همان، 

و  57: 4( اعتماد به نفس الزمه استقالل و خودكفايی )همان، 575: 35مراكز علمی مهمترين عامل خودكفايی )همان، 

انزوا عامل  ( قطع رابطه با ابرقدرت ها و استقبال از سياست594: 59: ( باوراندن اين مطلب كه ما می توانيم )همان، 53

 (253: 52و  322: 53خودكفايی و استقالل كامل كشور است )همان، 

 

 ساير اهداف و آرمان هاي امام خمينی)ره(

عالوه بر موارد اشاره شده در موضوعات پيشين بنيانگذار ج.ا.ا به عنوان معمار و مغز متفكر نظام اسالمی به موارد ديگري 

سط ايشان در سخنرانی ها و موضع گيري ها، بيانگر اهميت آنها می باشد. موارد نيز تأكيد داشته اند كه تكرار آن تو

 مورد نظر به شرح زير می باشند:
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 574: 54، ج 532و  549و  556و  534: 36عدم حاكميت صاحبان سرمايه بر مقدرات كشور )صحيفه نور، جلد  -5

صادي و تامين آزادي فعاليت هاي مشروع مشاركت دادن مردم در امور اقت -3( 95: 7و ج  595و  26: 35وج 

اجراي صحيح اقتصاد اسالمی از اهداف و آرزوهاي  -2(375: 36و ج 25: 54و  ج  564تا  569: 35)همان، ج 

ديرينه حضرت امام)ره( پس از تشكيل حكومت اسالمی بوده است كه در منابع زير انعكاس يافته است. )صحيفه 

 (95و  96: 35ج ،555و  556و  592و  565: 9نور،ج

حاكميت ارزش هاي اسالمی به ويژه در ابعاد اقتصادي نيز همچون موارد مذكور از جمله اهداف و آرمان هاي مورد  -9

نظر بنيانگذار جمهوري اسالمی ايران بود. يكی از اين ارزش ها به رفاه رساندن اقشارمختلف مردم مستضعف و رنج 

 ديده در اقصاء نقاط كشور بوده است. 

 

 اهلل خامنه ايهاي اقتصادي در رهنمودهاي مقام معظم رهبري آيتها و اهداف برنامهآرمان -1-1

با انتصاب حضرت آيت اهلل خامنه اي بالفاصله پس از رحلت رهبر فقيد انقالب اسالمی به رهبري نظام جمهوري اسالمی 

هداف اصلی انقالب كه بايستی پس ازپايان هاي مهمی توسط ايشان مطرح گرديد، از جمله در خصوص اايران، موضوع

جنگ مورد توجه دست اندر كاران و برنامه ريزان نظام قرار گيرد.اين اهداف به عنوان چهار ركن اصلی انقالب يا چهار 

هاي انقالبی هاي اسالمی و عمق بخشيدن به انگيزهكار اساسی عبارت بودند از: رفاه مادي، عدالت اجتماعی، ارزش

 (. 53/7/69و  33/9/69رانی در مراسم بيعت مهمانان خارجی، مردم.)سخ

در واقع اولين ومهم ترين هدفی كه توسط معظم له تعريف شد، رفاه مادي همراه با عدالت اجتماعی بوده است.  

ضمن اين كه با تعريف عدالت اجتماعی به اين صورت كه عبارت است از ميان رفتن فاصله ژرف ميان طبقات و 

هاي نا به حق و محروميت ها.)تنفيذ حكم اولين دوره رياست جمهوري حجت االسالم والمسلمين هاشمی ريبرخوردا

هاي كالن نظام جمهوري اسالمی ايران ( ضمن اينكه در همين نامه با تعيين مسير و اعالم سياست53/7/69رفسنجانی، 

 نويسد:خطاب به رئيس جمهور اسالمی ايران می

ا زمانی است كه ايشان در همين صراط مستقيم و نورانی كه عمر شريف خود را تا كنون در آن اين راي و تنفيذ ت 

 گذرانيده اند يعنی:

مجاهدت براي تحقق حاكميت كامل قرآن و عمل به  -3راه دفاع از اسالم ناب محمدي )صلی اهلل عليه و اله(، -5 

استقرار عدالت  -7شه كن كردن فقر و محروميت،كوشش براي ري -9طرفداري از محرومين و مستضعفين، -2شريعت،

 اجتماعی،

 راه خود را ادامه دهند كه البته چنين خواهد بود. 

 ين عدالت اجتماعی در تمام در پيام صادره به مناسبت اولين سالگرد رحلت حضرت امام )ره(، بار ديگر بر تام

)پيام  همچنين هدف حكومت ولی عصر)عج( برشمردند.ها تاكيد و آن را هدف تمامی پيامبران الهی و ريزيبرنامه

56/2/5264 ) 

ضمن اينكه در سخنرانی كه به مناسبت اولين سالگرد ارتحال حضرت امام خمينی)ره( به عمل آوردند ضمن تجديد  

ا ر چند بهر نظامی ه "هاي آن حضرت بار ديگر به برنامه ريزان نظام اسالمی تاكيد نمودند كه ميثاق با اهداف و آرمان

هاي آنها نباشد، غير اسالمی و منافقانه آرايش اسالمی با تامين قسط و عدل و نجات ضعفا و محرومين در سر لوحه برنامه

 "است.

هاي فراوانی كه ايشان همچنين با ناتوان خواندن نظام سرمايه داري در استقرار عدالت اجتماعی عليرغم ثروت 

كند، عدل يك معناي عام است. عدل پردازد: قسط با عدل فرق میدل و قسط میدراختيار داردبه تعريف و مصداق ع

همان معناي واال و برجسته اي است كه در زندگی شخصی و عمومی و جسم وجان و سنگ و چوب و همه ي حوادث 
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ر فهمد، همين عدل ددنيا وجود دارد. يعنی يك موازنه ي صحيح،عدل اين است. لكن قسط،آن طوركه انسان می

مناسبات اجتماعی است. آن چيزي كه فعال براي بشر مساله است و او تشنه آن است و با كمتر از آن نميتواند زندگی 

انبيا  "ليقوم الناس بالقسط "كند، قسط است. قسط يعنی اينكه عدل، خرد شود و به شكل عدالت اجتماعی درآيد. 

 ( 5/55/5255براي اين آمدند.) حديث واليت، تاريخ 

ا مهمترين بخش سخنان رهبري در خصوص توجه برنامه ريزان به موضوع عدالت و لحاظ كردن آن، سخنان ام 

شمسی بوده است. دراين پيام ايشان به برنامه ريزان و مسئولين دولتی موكدا 5253ايشان به مناسبت حلول سال 

م جامعه باشد. هدف اصلی در كشور سفارش می كنندكه:دراين برنامه توجه كنندكه هدف اصلی، كمك به طبقات محرو

 ما و در نظام جمهوري اسالمی، عبارت از تامين عدالت است و رونق اقتصادي و تالش سازندگی، مقدمه ي آن است.

در ساير سخنان و بيانات ايشان اين نكات در خصوص عدالت اجتماعی قابل استنباط است: الزمه ي استقرار عدالت  

(، اخالق اسالمی الزمه ي عدالت )همان(، شرط حمايت از نزديك ترين  32/9/53)همان،اجتماعی، تربيت صحيح است 

 ( 53/7/53ياران انقالب، حمايت از محرومين و مستضعفين و استقرار عدالت است.)همان،

اساس برنامه ريزي كشور و هدف سازمان برنامه، رفع فقر باشد )همان( اساس اداره تشكيالت كشور همين است كه  

( و  56/ 5/5(، اجراي عدالت عامل جذب دل ها، شرط موفقيت نظام )2/6/5253رها تكرار شده: عدالت اجتماعی)با

 (53/5257/ 59در خصوص استقرار عدالت اجتماعی به معنی كامل . ) "نوسازي معنوي"نهايتا با تعبير 

وت و امنيت، متدين و بهره منداز معنويت ايشان همچنين هدف انقالب را ساختن ايرانی مستقل ، آزاد، برخوردار از ثر 

ها و برخوردار از آزادي با همه ي معانی آزادي و اخالق، پيشرو در مسابقه جامعه ي عظيم بشري در علم و بقيه دستاورد

( از نظر ايشان براي يك ملت، بدبختی اي از وابستگی باالترنيست. )همان( جلوگيره از نفوذ  56:5294دانند.)سيف،می

( اختصاص سی در صد ازدرآمدهاي حاصل 5/2/99، 99هاي كلی اصل يطره بيگانگان بر اقتصاد ملی )ابالغ سياستو س

هاي مستضعف و محروم و هاي فراگير ملی به منظور فقرزدايی و ايجاد خوداتكايی براي خانوادهاز واگذاري به تعاونی

رهبري به برنامه ريزان و تصميم گيرندگان اقتصادي  هاي مورد نظرتقويت تامين اجتماعی )همان(از جمله رهنمود

ها در برنامه سوم توسعه عبارتنداز: اشتغال، ارزش پول ملی، تورم ركود اقتصادي و است. از نظر رهبري نظام اولويت

هاي (ايشان همچنين در پيامی به رياست جمهوري وقت در خصوص سياست3/6/59فعال كردن اقتصاد كشور است )

هاي پنج ساله سوم در تاريخ سوم ارديبهشت هفتاد و هشت به نكات زير براي تدوين برنامه سوم اشاره مهكلی برنا

 نمايد:می

هاي مربوط به رشد و توسعه اقتصادي به سمت و سوي عدالت اجتماعی و كاهش تمركز دادن همه ي فعاليت -5

 درآمد.فاصله ميان درآمدهاي طبقات و رفع محروميت از قشرهاي كم 

 ايجاد نظام جامع تامين اجتماعی براي حمايت از حقوق محرومان ومستضعفان و مبارزه با فقر. -3

 .گذاريهاي متوسط و كم درآمد جامعه از طريق كمك به سرمايهتالش براي مهار تورم و ايجاد اشتغال براي گروه -2

طريق افزايش توليد داخلی به ويژه در زمينه فراهم ساختن امنيت غذايی و خودكفايی در كاالهاي اساسی از  -9

 كشاورزي.

 رعايت دقيق منافع ملی و اصول قانون اساسی و پرهيز از سلطه ي بيگانگان در جذب منابع خارجی. -7

ها هاي سياسی، اجتماعی و اقتصادي، كسب خودكفايی در تمام بخشاما هدف ديگر رهبري نظام اسالمی در حوزه 

هاي خود خطاب به مردم ايران ي و تامين نيازهاي اساسی است. به طوري كه در اولين پياماز جمله بخش كشاورز

و دولتی  هاي اداريگويند: بايد روند توليد داخلی، اعم از توليدات كشاورزي و صنعتی شتاب گيرد و دستگاهاينگونه می

سسات فرهنگی و هنري، روند حركت خود كفايی هاي علميه و دانشگاهها و مراكز تحقيقاتی، موو نهادهاي انقالبی، حوزه

هاي دولتی و غير دولتی كه به نحوي در اداره در ارتش و سپاه و ساير مراكز توليدي، مراكز كسب و پيشه وديگر بخش
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امور كشور و تامين نيازهاي حال و آينده جامعه نقش دارند، با همتی بلندتر و انگيزه اي بيشتر از گذشته، به كار مشغول 

 (59/2/69باشند.)

ها و بيانات ديگري نيز ضمن تاكيد بر خودكفايی و عدم نياز به ديگران بر سرمايه گذاري در روستاها ايشان در پيام 

 (59/9/69دانند.) حديث واليت،و بخش كشاورزي وآبادانی روستا هاست و آن را گام مهمی در خودكفايی تغذيه مردم می

امل از تواند به طور كنمايند كه هيچ كشوري نمیپذيرند و تاكيد میصورت نسبی می البته معظم له خودكفايی را به

ديگر كشورهاي جهان بی نياز باشد. منتها يك كشور بايد روي پاي خود بايستد و بتواند اساس زندگی خود را تامين 

 نمايد.)همان(

قالل اقتصادي و خود كفايی در تمام هاي خود براي دستيابی به استيكی از نكاتی كه رهبري نظام در صحبت 

دانند عامل مديريت متعهد، مومن و دلسوزكه با عقل هاي اقتصادي به آن اشاره نمودند و آن را شرط موفقيت میعرصه

سب هاي بزرگی كباشد كه در بخش دفاعی توانست موفقيتو درايت و ايمان و تعهد نسبت به مردم و نظام اسالمی، می

( ضمن اينكه به عامل بازدارنده اي هم اشاره 56/9/96هاسرمشق قرار گيرد. )همان، تواند در سايربخشكندواين الگومی 

كنند و آن باوربرخی كه شعارهاي انقالب نظير عدالت، جهاد، دين، استقالل، خودكفايی را كهنه شده و غير قابل می

صالبت انقالب اسالمی است كه براي هميشه پا برجا  دانند در حالی كه به باور رهبري آنها جزو اصول باپياده شدن می

 (57/9/92همان، و باقی است. )

گردد و اي(استنباط میآنچه كه از مجموع سخنان و رهنمودهاي رهبريت نظام اسالمی )امام)ره( و آيت اهلل خامنه 

 باشند:هاي توسعه مورد توجه قرار گيرد نكات زير میالزمست تا در برنامه

اوليه و اصلی حكومت اسالمی و نه هدف نهايی، استقرار عدالت در تمامی ابعاد از جمله در بعد اقتصادي هدف  -5

 اميدوار بود. به همين سبب اساس برنامه 1توان به نوسازي معنوي جامعه است. زيرا كه تنها با اتكاء به اين هدف می

 هاي عدالت است بنا گرديده است.لوهريزي در نظام اسالمی در جهت رفع فقر و محروميت كه يكی از ج

در  2هاي ظالم و بدست آوردن استقالل، آزادي و خودكفايی تالش در جهت گسستن از وابستگی به قدرت -3

 تمامی ابعاد به ويژه در بعد اقتصادي.

دخيل  هايدهكنندة عدالت و استقالل اقتصادي نظير: تورم، بيكاري، فسادمالی و ساير پديمبارزه با عوامل تضعيف -2

 در اين امر.

 اي در خصوصاهلل خامنههاي مورد اشاره از رهبر فقيدانقالب يعنی امام خمينی)ره( و آيتباتوجه به مطالب و موضوع 

 هاي اقتصادي آنها، اكنون ميتوانيم به صورت شكل نشان دهيم. آرمان

 

  ساله ج.ا.ا.هاي توسعه پنجتجزيه و تحليل برنامه -6

هاي اي در كشورمان و همچنين برشمردن ويژگیهاي توسعهاشاره مختصري كه در خصوص تاريخچه برنامه با توجه به

هاي اي نيز داشته باشيم. اواًل بايد در خصوص ويژگیهاي توسعهاي هم در خصوص نتايج برنامهآن،الزم است تا اشاره

به واسطه  –ريزي كشورمان از افراد كارشناس و خبره مهريزان اشاره نمود كه عليرغم برخورداري نظام برنافكري برنامه

سابقه ديرينه آن اما يك خالء بزرگی در ميان آنان حاكم بوده است كه اين خالء عبارتست از مشكل خالء تئوريك در 

ريزان با مفهوم كنندگان برنامه و عدم التزام عملی در نزد مجريان برنامه. وقتی تكليف برنامهريزان وتصويبنزد برنامه

ريزي اتفاق نظري وجود توسعه روشن نباشد، به طريق اولی در نزد آنان درباره مفهوم، ماهيت و فلسفه برنامه و برنامه

                                                                                                                                                                                     

 می باشد. 59/53/5257اي در تاريخ اله خامنه. اشاره به سخنرانی آيت5

 پذيرند.اي، خودكفايی نسبی را  میاله خامنه. درخصوص سياست خودكفايی،آيت3
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برنامه همان »خوانيم كه: ريزي در كشور میترين افراد در حوزه برنامهنداشته باشد بطوريكه از زبان يكی از باسابقه

هاي ( و يا اينكه كاتوزيان برنامه:5259)مومنی به نقل از بايزيد مردوخی، « دولت است. برنامه تنظيم خرج و مخارج

داند تجربی در سطح جهان به بدترين شكل ممكن می –توسعه در ايران را صرفًا نوعی واكنش در برابر تحوالت نظري 

كنندگان و سپس  ن و به تبع آن تصويبريزانمايد. )همان( يعنی آنچه كه نزد برنامهاطالق می« مدگرايی»كه به آن 

ريزي توسعه بايد وجود داشته باشد، متأسفانه وجود نداشته و مجريان بعنوان يك مفهوم واحدي كه از برنامه و برنامه

شناسی بوجود باعث گرديده است تا ساختارها و قوانين و مقررات مناسب آن هم به تبع فقدان يك راهبرد معرفت 

اي هاي اقتصادي حاكم در ادبيات توسعهبسياري تالش كردند تا با استفاده از مدل« توهم توسعه»ر قالب نيايد. البته د

هاي پنج ساله تعريف و با تقليد از تجربه توسعه در اروپا و بعدها آمريكا دست به آزمون غرب، اهدافی را براي برنامه

 باشد.انقالب هر يك به نوعی نشان دهندة خبط و اشتباه آنان می غلطی بزنند كه نتايج حاصله از پنج برنامه قبل و بعد از

هاي متفاوت و بعضاً ناسازگار، حكايت از عدم اتكاء نظام اجتماعی به يك فقدان تئوري يا توسل به اصول تئوري 

باشد، كه هدف دريك مسير تعريف نشده میشناسی علمی دارد. نتيجه اين وضعيت، حركت سازمان نيافته و بی روش

 (5299شود.)غالمی و عظيمی، هاي سياسی در نظام اجتماعی منجر میبه عدم تعادل و بحران

هاي توسعه در كنار لحاظ كردن تغيير و تحوالت ميالدي بر فضاي برنامه 66حاكم شدن نگرش تجربه شده دهه  

دهد. از كه مجموعه ناسازگاري را تشكيل میهايی گرديد المللی در مسير تاريخی آن، منجر به تدوين برنامهشرايط بين

ايرانی، آمايش سرزمين و  –جهانی شدن و حفظ هويت فرهنگی اسالمی پذيري و عدالت اجتماعی، جمله پديده رقابت

 (323اي، نمودي از اين مجموعه ناسازگار است كه به شكل ناهمگن كنار هم قرار گرفته است. )همان، توازن منطقه

 

 شناسی برنامه هاآسيب -7

ريزان در برنامه ها، مبتنی بر رويكرد رفاهی بوده است، به طوري كه آثار منفی رشد بديهی است كه نگاه مسلط برنامه

هاي دولت در اين برنامه، رنگ درآمد را خنثی كند يا به حداقل برساند. گرچه ظاهراً سياستهاي كماقتصادي براي گروه

 هاياند سياستريزان كماكان بدون بكارگيري رويكردهاي قابليت محور در رفع فقر، نتوانستهبرنامهو لعاب ديگري يافته، اما 

اثربخشی براي رفع فقر طراحی كنند و ساز و كار اجرايی مناسبی براي مبارزه با فقر تدارک ببينند. تنها دغدغة برنامه

هايی كه در بهترين حالت، بهبود وجود بوده است. شيوههاي حمايتی مريزان كه بر آن تأكيد زيادي شده، ارتقاي شيوه

هاي نظارتی طور كه گزارشآورند. هماندهنده را در نيازمند به كمك به وجود میرفاهی توأم با حس وابستگی به اعانه

غذايی، نيافته است. براي مثال، در بحث امنيت دهند، چنين رويكردي به لحاظ عملی تحققسازمان مديريت نشان می

ها، مبتنی ها به شير در مدارس بوده است. در حوزه تأمين اجتماعی و يارانهتنها سياست عملی، اختصاص بخشی از يارانه

ها و نظام تأمين اجتماعی بوده است. در عين حال، براي جلوگيري از هاي بهتر براي پرداخت يارانهبر دستيابی به شيوه

رداخت يارانه كاالهاي اساسی، دارو و مواد غذايی تأكيد شده است، البته تا زمانی كه هاي رفاهی بر تداوم پتأثير آسيب

درآمد را هاي كمها بر گروهبخش، تأثير حذف يا كاهش يارانهنظام اجرايی كارا و مطمئنی با روش آبرومندانه و اطمينان

ها، قدرت خريد يد در برابر تغيير سطح قيمتها گفته شده است كه باخنثی كند. عالوه بر اين، براي حفظ كرامت انسان

اي تأمين شود كه جنبه صدقه نداشه باشد، بلكه به مردم را حفظ كرد وحداقل نيازهاي دهك اول درآمدي،به گونه

ها ادامه يابد و ميزان يارانه عنوان وظيفة دولت در قبال اين گروه تلقی شود. عالوه بر اين، خواسته شده اعطاي يارانه

 درآمد را افزايش، طبقة متوسط را حفظ و يارانه خانوارهاي پردرآمد را كاهش دهد و نهايتا حذف كند.ارهاي كمخانو

هاي برنامه توسعه را مورد توجه قرار دهيم بايد اينگونه بگوييم كه: ذكر اهداف در نهايت اگر بخواهيم همه آسيب 

همدلی و مشاركت كافی، بخشیدر مرحله تدوين و عدم همكاري،  هابنديمتعدد و بعضاً ناسازگار و بدون تصريح اولويت

هاي گسترده جهت انجام موردي و گزينشی بخشزنیهاي مكرر در مسير تصويب برنامه و وجود چانهنگري، چرخش
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توسعه،از جمله هاي هاي خاصی از برنامه در مرحله اجراء و فقدان قوانين و مقررات متناسب با شرايط و الزامات برنامه

 باشد.ريزي كشورمان میهاي نظام برنامهمشخصه

 

 آسيب هاي استخراج شده از برنامه هاي توسعه .4جدول 

 نـــوع آسيب مصداق ها عارضه راه حل

در نظر گرفتن لياقت ها و 

 شايستگی هاي تخصصی

 

و  به اقتصاد یكينگاه مكان

 تصميم گيري هاي غير كار آمد

كه  هستند يیهامهندس

 را اشغال ياقتصاد يهاپست

 چارگيري  شكل ضعف در  كرده اند.

ي مناسب جهت فكر چوب

 جامعه اداره

آسيب هاي 

 داخلی
تجديد نظر بر مبانی علمی 

 دروس دانشگاهی

عدم هم خوانی مبانی فكري 

اقتصاد خوانده ها با واقعيت 

 جامعه

ه ك هستند يیهاخوانده اقتصاد

جهان شمول  اقتصاد معتقدند

 .است

 بومی سازي نظام آموزشی

 و حيناصح ماتيتصم اتخاذ

 باعث عجوالنه بعضا و یرعلميغ

به  يريصدمات جبران ناپذ

 ياقتصاد يهااستيمجموعه س

 انتخاب افراد یحت اي انتصاب و

 ياه یوابستگي بر مبنا صرفا

 یجناح و یگروه

 و یعلم يهاتيفقدان صالح

مناصب  در ارتباط با ینيد

 انتصاب مورد

آسيب هاي 

 داخلی

 بومی سازي نظام آموزشی

داده می شود  كه يیهاآموزش

 فراربعضا منجر به  محصول آن

 .می گردد مغزها

به  رعالمانهيو غ ینگاه سطح

 و یاجتماع يهادهيپد

 ياقتصاد

عدم تطابق آموخته ها با نياز 

ي  هادردانشكده) هاي جامعه.

ش می آنچه كه  آموز اقتصاد

شته و ندا كاربرد داخلدهد در 

 كشور خارج از صرفا در

 (كاربرددارد.

آسيب هاي 

 داخلی

شناخت نظام سلطه و 

پيچيدگی ترفندها در جهت 

 مبارزه با آن

 ممكن يها فرصت بردن نيب از

 عهتوس و رشد به یابيدست يبرا

 ياقتصاد

كاهش مشروعيت و مقبوليت 

 نظام

هاي  طرف قدرت از عموما

 شود یم یناش گر سلطه

آسيب هاي 

 خارجی

 منبع: محقق

 

 جواب سئواالت پژوهش -2

 يجمهور يا توسعه يهابرنامه درآسيب  علت وجود یاقتصاداسالم نگاه از: نكهيای تحقيق اصل يهاپرسش به باتوجه

 وجود دارند؟اين آسيب ها  كردن برطرف يبرا يیراهبردها چه نكهيوا ؟چيست رانيا یاسالم

همان گونه كه دربخش هاي قبلی اشاره شد، مشخص گرديد كه آسيب هايی در برنامه هاي توسعه اي اتفاق افتاده  

است. در واقع عدم توجه به آرمان ها و اهداف اقتصادي اسالم در مراحل چهار گانه برنامه ريزي اعم از طراحی، تصويب، 

 د كشور بروز نمايد. اجراء و نظارت، موجب گرديد تا آسيب هاي جدي در اقتصا

 ن ومت باشدكه از يتوسعه ا يبه الگو توجه تواندی م ندهيآ يهابرنامه دراين آسيب ها رفع  يبرا یاصل راهبرد اما 

نشان  قيتحق نيا یبررس كهيدرحال پژوهش استخراج شده است. نيدرا یگذار و معمار نظام اسالم انيبن اناتيب يمحتوا

 اگر نينابراب الگو قرار دارد، نيا یاصل هيبه عنوان ستون و پا يعدالت محور شرفت،يپ و به رشد یابيدست يبرا دهدكهيم

 يارعدم سازگ اي يسازگار یستيبا ابتداء وارد شود، رگذاريتوسعه به عنوان عامل تاث هايبرنامه كه در يگريهر عامل د
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 فوق عنصر شاخص عدالت، عامل وارد شده با اي صورت تعارض عنصر در و رديقرارگ یبررس مورد شاخص عدالت، آن با

 ياقتصاد هتوسع و رشد نديفرا در رگذاريعنصرتاث نيبه ا یرارزشيگونه نگاه غ هر نصورتيرايغ در شود. خارج الگو از ديبا

 از دشمنان را راه نفوذ جهينت در و ديبروز نما و توسعه ظهور يهابرنامه نيتدو و یطراح قيطر از ات گرددی موجب م

 كند.  فراهم ب،يرق يالگوها تيمشروع و تيمقبول قيطر

 بر ما دنيگو یاساس م نيبرا مدل توسعه است. از رونيب یمعتقدندكه عدالت اجتماع ها برنامه سندگانينو از یبرخ 

 یستيبهز و یتيحما ارانهينظام  قيطر از ديفقرشدند با افراد دچار دغدغه و تعداد كي اگر م،يكن یمدل حركت م طبق

 از یبرخ دراذهاننگرش  نيا متاسفانه كه ميديرس جهينت به زين پژوهش نيا در .ميمشكل راحل كن امداد، تهيكم و

 در .دارد قرارج.ا.ا.   گذاران انيبن نگاه مقابل نقطه در درست كه است ینگرش ،يزير برنامه باب در ياقتصاد كارشناسان

 يا ژهيو گاهيجا از "نعمتان یول"عنوان تحت مستضعف و اقشارمحروم نظام، تيرهبر یانسان و ياعتقاد نگاه در كهيحال

 نههرگو صورت نيرايغ در شود متمركز افراد گونه نيا استضعاف رفع جهت در یستيبا هاتالش یتمام و دارند برخور

 .است نامشروع و اثر یب یتالش

 رانيا یاسالم يجمهور نظام هيبرعل را ياقتصاد آسيب هاي تواند یم راهبرد كدامپرسش كه  نيبه ا جواب در 

 هب تمسك ، یاسالم یآرمان جامعه و بهيط اتيح به دنيرس در یاساس و گذار ريتاث عاملگفت:  توان یم دهد؟ كاهش

    .است یواجتماع يفرد يهانهيزم تمام در عدالت

 :باشد یرميز شرح هاي مطروحه بهو پاسخ رسئواالتيسا

با توجه به  بررسی صورت گرفته در اين پژوهش، كدام است؟ یانقالب اسالم ياقتصاد يهاها و آرمانارزش -5 

توان آرمان هاي اقتصادي انقالب را كه از نگاه رهبران و قانون اساسی ج.ا.ا. استخراج شده است، بيان كرد. از جمله می

 و يخودباور ،یكرامت انسان عزت و ، تيمعنو ريآنها نظ هيبق است و شرفتيپ عدالت و ،یاقتصاداسالم يآرمان محور

  .رنديگ یقرارم يمحور دهيپد نيحول ا ياستقالل اقتصاد

مورد اشاره  يها آرمان و هاتواند در ج. ا. ا. رخ دهند؟ عدم توجه به ارزشیم ياقتصاد تيماه با آسيب هايیچه  -3 

 ضيتبع و فساد فقر، بروز موجب و شده رانيملت ا یخيتار يهاآرمان موجب انحراف از تواند یهامبرنامه یطراح در

 ردهب رسئواليز را ياقتصاد یبوم يالگوها و اتينظر تيمشروع حاكم، يالگوها دادن نشان ناكارآمد با جهينت در و شود

 نيچن هم و یواردات يالگوها رشيپذ يبرا را یافكارعموم تينها در و دينما اعتبار فاقد كاركرد نقص علت به را آنها و

 .سازد آماده مصرف، و عيتوز د،يرتولينظ یمختلف يهادرحوزه مردم يررفتاراقتصادييتغ آن دنبال به

 موجود كدامند؟ ياقتصاد آسيب هاي جاديتوسعه در ا يها نقش برنامهو ست؟يازچ یموجودناش يهاآسيب  -2 

 ديگرد باعث توسعه يهابرنامه انيمجر طراحان و نزد در یدانش اقتصاداسالم ضعف علت به  نتايج پژوهش، بهبا استناد 

هم هيچ گونه شناختی از مبانی و اصول اقتصادي اسالم در ميان تحصيل  هنوز چندبرنامه، ياجرا و یطراح رغميعل تا

 درشناخت پژوهش و آموزش نظام در ضعف نكهياضمن  .كرده هاي رشته اقتصاد به ويژه اقتصاد توسعه، وجود ندارد

 كي یطراح يسوه ب يا ستهيشا يريگ جهت هابرنامه ينظر یمبان تا ديگرد باعث یاقتصاداسالم مكتب از حيصح

 انقالب يهاآرمان يساز ادهيپ يبرا زين موجود يیاجرا و ينظام ادار نيچن هم .باشد نداشته یآرمان و یارزش جامعه

 تاينها .سازد یم ناقص و اثر یب شود، یم دهيكش قبل مراحل در كه را یتالش گونه هر جهينت در و نشده زيتجه یاسالم

 با ديگرد ثباعتوسعه  يهاكنندگان برنامه بيطراحان وتصوبرخی از  شهياند و افكار بر یكينگاه كالس تيحاكم نكهيا

 قيطر زصرفا ا مشكالت را گونه هر بروز مات،يتصم یبدون توجه به آثاراجتماع و ياقتصاد يهادهيپد بر یكينگاه مكان

 دهدكه یم نشاناين تحقيق  ،مورد بررسی ینيد يهاآموزه براساس كهيحال در د.ندانبقابل حل  یتيحما ينهادها

آسيب هاي  منشاء تواند یم نظر، مورد مدل از آن كردن خارج و عدالت مساله به توجه بدون خصوص نيدرا یتالش هرگونه

 .شود يا دهيعد
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 صورت يهاتورش دكهيگرد مشخص ،آرمان ها با ها برنامه قيتطب در نكهيا شود اشاره تا است الزم كه يا نكته 

 شده دهيد يیهاهم تورش در مرحله اجراء هرچندكه بعضا بوده است. كنندگان نيتدو و طراحان هيناح از عموما گرفته

 .است

 

 پيشنهادهاي تحقيق -3

 شناسیروش و شناسیمعرفت فقدان به مربوط مشكل ايران، در ايتوسعه هايبرنامه به وارده آسيب ترينمهم و اولين

برنامه از يكهيچ جهينت در و است بوده حاكم اي توسعه هايبرنامه تمامی فضاي بر منتقدين اغلب اذعان به كه است

 ضمن. است نشده ارائه هابرنامه اصلی هدف عنوان به آن يهاويژگی و ابعاد توسعه، مفهوم از روشنی تعريف توسعه هاي

توسعه روح فاقد هابرنامه نتيجه در و نشده تبيين خوبی به ريزيبرنامه نظام در دينی هايارزش نقش و جايگاه اينكه

لذا  .مايندن ايجاد سازگاري خود مكانی و زمانی مقتضيات با نتوانستند باطبع و بوده آن شده بومی و واقعی مفهوم به اي

 سطح در يدكتر و ارشد مقاطع در توسعه شيباگرا یاقتصاداسالم رشته یطراح با نقص نيا رفع يشودبرا یم شنهاديپ

 .شود اقدام متعهد، و متخصص توانمند، یكارشناسان آموزش به نسبت ،هادانشگاه

 در ودموج ینظام آموزش ینيبازب و یبررس ،حضرت امام)ره( يتوسعه ا معيارهاي بااستنادبهپيشنهاد ديگر اين كه  

ه زيرا ك .رديقرارگ یانقالب فرهنگ يشورا كار دستور در یدرسطح دانش آموختگان دانشگاه ژهيسطوح مختلف به و

 ريبتع با لكن است، ديجد علوم و دانش از يبرخودار بهجامعه  برخواست منطبق كه است يازين دهيزائ موجود سازوكار

 یامموادخ از انباشته یعلم مركز و هادانشگاه دروس سرفصل ،يبشر گرانقدر تجارب از یداخل يروشنفكر جامعه يناروا

 يهاهنسخ خود جوامع معضالت حل يبرا كه گشت یكسان یواردات يهاشهياند ترجمه ،یتامل و تفكر چيه بدون كه شد

 يگريماد يهابرجنبه ديتاك با صرفا و یاله و ینيد یكه بدون توجه به مبان يیهانسخه .بودند دهيچيپ را آن  با متناسب

 نصاحبا نمودن ثروتمند و هيسرما انباشت جهت در یانسان و يفكر امكانات گرفتن خدمت به با  و یپرست سود و

 مناسب اهچگيه نظر مورد یتيترب نظام محصول است، یهيبد .شد دهيچيپ آنان، از یكش بهره و استثمار بمنظور هيسرما

 جهينت در و بوده انسان رساندن كمال به و یتعال حق تيرضا جلب ،یتالش گونه هر تيغا آن در كه ستين يا جامعه

 حضرت يا توسعه معيارهاي در مسئله نيا .است ياقتصاد و يماد توسعه و رشد  بر مقدم یانسان تكامل و یتعال

 هكشورقرارداشت مسائل تمام راس در انقالب معمار نظر از یآموزش درنظام تحول بحث  و داشته ژهيو گاهيجا زين )ره(امام

  .است مشكل نيا حل گرو در مشكالت هيبق حل و

 و اهداف از نظام نيمسئول و مردم آشناتركردن جهت ياقتصاد درابعاد ژهيو به یهاي اسالمشهياند وگسترش جيترو -

 :قيازطر اسالم ياقتصاد يهاآرمان

 عهتوس يهايزير برنامه و یاقتصاداسالم نهيزم در ازجمله يهاي كاربردحوزه در پژوهش و قيتحق گسترش و جيترو -

 ؛يزير برنامه امر با هاي مرتبطدستگاه مختلف سطوح در ینيد شيگرا با

 ؛یاسالم اقتصاد درحوزه يكاربرد قاتيتحق انجام جهت در یدولت ريغ موسسات قيتشو -

 توسعه؛ شيگرا با دكترا و ارشد یكارشناس ،یكارشناس مقاطع در یاقتصاداسالم رشته گسترش و ياندازراه -

 تدس و كارشناسان شتريب يیآشنا جهت در یهاي دولتدستگاه و هاسازمان در مدت كوتاه یهاي آموزشدوره يبرگزار -

 .یاسالم توسعه یاساس مسائل با يزير برنامه امر با مرتبط يیاجرا امور اندركاران
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 و مآخذ منابع

هاي مقاالت دومين كنگره بررسی انديشه(.توسعه و عدالت از ديدگاه حضرت امام خمينی، مجموعه 5254) ____

 حضرت امام خمينی

( ضرورت بازنگري در اليحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ايران براساس اصول و 5292) ____
 احكام اقتصادي اسالمی، مجموعه مقاالت همايش اليحه برنامه چهارم توسعه، معاونت پژوهشی بسيج اساتيد.

شناسی و پيشنهاد (. ارزيابی راهبردي مديريت توسعه اقتصادي كشور جمهوري اسالمی ايران، )آسيب5294) ____
 دانشگاه امام حسين)ع(. الگوي مناسب(، مجله علوم انسانی،

ريزي توسعه در هاي گذشته، مجموعه مقاالت همايش پنجاه سال برنامه(. تلقی از توسعه در برنامه5259)____
 ان: مركز تحقيقات اقتصاد ايران.ايران، تهر

(.اقتصادي اسالمی و نظريه عدالت اقتصادي، مجموعه مقاالت دومين همايش دوساالنه اقتصاد اسالمی، 5296)____
 پژوهشكده اقتصاد، دانشگاه تربيت مدرس.

 اول، تهران. ، چاپ53ها(، فصلنامه اقتصاد اسالمی، شماره ها و ضرورت( فرهنگ، توسعه و دين )الزام5293)____

 55/6/92، مصوب «هاي كلی برنامه چهارم ج.ا.ا. و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگیسياست»
 مجلس شوراي اسالمی.

 .5293ريزي و بررسی اقتصادي وزارت بازرگانی، بررسی و نقد اليحه برنامه چهارم، معاونت برنامه

 هاي كلی برنامه پنجم توسعه.(. سياست5294م رهبري )رسانی دفتر مقام معظپايگاه اطالع
هاي توسعه اقتصادي ايران، فصلنامه تخصصی اقتصاد اسالمی، شماره هفتم، رضا. ارزيابی نقدهاي برنامهپيروزمند، علی

 .5295پاييز 

 موزش و توسعه.ريزي اقتصاد با نگاهی به وضع ايران، تهران، مجموعه آ(. درآمدي بر برنامه5274توفيق، فيروز )
 ريزي در ايران، تهران، سازمان برنامه وبودجه.(. سير تاريخی برنامه5293توفيق، فيروز )

، مترجمين: سيدحسين ميرمعزي و ديگران، سازمان انتشارات پژوهشگاه «اسالم و چالش اقتصادي»چپرا، محمدعمر. 
 .5299فرهنگ و انديشه اسالمی، 

تصادي )راهبردي براي توسعه همراه با عدالت و ثبات(. محمدنقی نظرپور و سيداسحاق چپرا، محمدعمر. اسالم و توسعه اق
 .5292علوي. انتشارات دانشگاه مفيد. قم: 

ها و نوع نگرش آنها به توسعه، مجموعه ها و ديدگاه نظري برنامه(. پارادايم5259زاده بحرينی، محمدحسين )حسين
 توسعه در ايران، تهران: مركز تحقيقات اقتصاد ايران.ريزي مقاالت همايش پنجاه سال برنامه

 .5299هاي توسعه اقتصادي از ديدگاه اسالم. مؤسسه آموزشی امام خمينی)ره(. قم: خليليان، محمدجمال. شاخص
 .5265ا...، صحيفه امام. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. خمينی، روح

نی اقتصاد اسالمی، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسانی دانشگاهها (. مبا5254دفتر همكاري حوزه و دانشگاه )
 )سمت(، چاپ دوم، تهران.

 .5296هاي فكري بديل، احمد موثقی، نشر قومس. تهران: ديوب، اس، سی. نوسازي و توسعه در جستجوي قالب
 (. الگوي توسعه اقتصادي ايران، تهران، نشر توسعه.5264رزاقی، ابراهيم )

 ، خرداد و تير.95-93اقتصادي، شماره  –(. نقدي بر ديدگاه برنامه دوم، اطالعات سياسی 5252، علی )رشيدي
اقتصادي، شماره  –اطالعات سياسی (. نقدي بر ديدگاه برنامه دوم، سياست خصوصی سازي،5252رشيدي، علی )

 ، مرداد و شهريور.99-92
 .5295شار، چاپ هفتم. تهران: پور، فرامرز. تضاد و توسعه. شركت سهامی انترفيع

 اجتماعی. –ريزي در ايران، مركز مدارک اقتصادي (. پيشيه برنامه5259سازمان برنامه و بودجه )
 ريزي در ايران، معاونت امور اقتصادي و هماهنگی دفتر اقتصاد كالن.(. سابقه برنامه5255سازمان برنامه و بودجه )
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 555 ريزي كشور.ناشی از فقدان الگوي دينی در نظام برنامههاي آسيب

( چاپ 5254-5292قانون برنامه سوم توسعة اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ج. ا.ا. )(، 5254سازمان برنامه و بودجه )
 دوم، تهران، انتشارات سازمان برنامه و بودجه.

 (.5255سازمان برنامه و بودجه، مجموعه مقاالت اولين همايش تدوين برنامه سوم توسعه كشور، سال )
 (.5257سی مسئله فقر و فقرزدايی، )سازمان برنامه و بودجه، مجموعه مقاالت گردهمايی برر

 هجري شمسی. 5969انداز جمهوري اسالمی ايران در افق (. سند چشم5293ريزي )سازمان مديريت و برنامه
 هاي كلی برنامه چهارم توسعه.(. سياست5293ريزي )سازمان مديريت و برنامه

هاي كلی نظام و برنامة چهارم اعالم شد، برنامه: سياستانداز، (، مبانی نظري چشم5293ريزي )سازمان مديريت و برنامه
 .93نامه سازمان مديريت، سال دوم، اسفند هفته

ريزي كشور، پيشينه تاريخی و ريزي كشور )دفتر طرح و برنامه(، سازمان مديريت و برنامهسازمان مديريت و برنامه
 .529تشكيالت آن، 

(، 5299-5299ن برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا. )(، قانو5292ريزي)سازمان مديريت و برنامه
 ريزي.تهران، انتشارات سازمان مديريت و برنامه

 ها....ريزي. مجموعه مقاالت همايش بررسی چالشسازمان مديريت و برنامه

ريزي سازمان مديريت و برنامه(، مبانی نظري و مستندات برنامه چهارم توسعه، 5292ريزي )سازمان مديريت و برنامه
 كشورف چاپ اول، تهران.

(، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، سياسی و فرهنگی جمهوري اسالمی ايران، 5299ريزي )سازمان مديريت و برنامه
 انتشارات سازمان، تهران.

 مطالعات و تحقيقات بسيج )گزارش تحقيق(.(. تبارشناسی تهديدات نرم اقتصادي عليه ج. ا. ا.. پژوهشكده 5299سيف، اله مراد )

 ( عدالت و فقر در برنامه چهارم توسعه، پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس.5299صادقی، حسين و همكاران )
 .5275صدر، محمدباقر. اقتصاد ما. عبدالعلی اسپهبدي. انتشارات اسالمی. تهران: 

 ، تهران، نگاه معاصر.(. نظريه انحطاط در ايران5295طباطبايی، جواد )
 (. پيرامون برنامه اول و دوم، تهران، سازمان برنامه و بودجه.5259طبيبيان، محمد )

 رابطه فرهنگ و توسعه از ديدگاه حضرت امام خمينی)ره(.(5255،)عزتی،مرتضی
 هاي توسعه اقتصادي بعد از انقالب اسالمی، دانشگاه آزاد اسالمی. شناسی برنامه(.آسيب5299غالمی نتاج،سعيدوعظيمی ميكائيل)

 .56هاي اقتصاد اسالمی، شماره.هاي اول و دوم توسعه از منظر آرمانفصلنامه اقتصاد اسالمی،اقتراح: ارزيابی برنامه

 .5255ريزي توسعه درايران، دانشگاه عالمه طباطبايی، مجموعه مقاالت پنجاه سال برنامه

ا هشناختی ديدگاههاي طرفدار توسعه در ايران، مجموعه مقاالت همايش چالش، عليرضا. مدرنيته و موانع معرفتمرادي
 اندازهاي برنامه چهارم توسعه.و چشم

 هاي توسعه.هاي مجلس شوراي اسالمی )بی تا( پروژه تحقيقاتی با عنوان آسيب شناسی برنامهمركز پژوهش

 «(.ره»(. صحيفة امام )مجموعه آثار امام خمينی5259خمينی)ره( ) مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام

 (.كالبدشناسی يك برنامه توسعه، مؤسسه تحقيقات اقتصادي دانشگاه تربيت مدرس.5259)،مؤمنی، فرشاد

 ، ارديبهشت.9(. آسيب شناسی برنامه اول، مجلس و پژوهش، شماره 5252نبوي، مرتضی )

سازي و تغيير ساختار اقتصادي در برنامه سوم توسعه ازديدگاه امام خمينی)ه(. (. خصوصی5254نژاد، علی،)يوسفی
مجموعه مقاالت دومين همايش سراسري بررسی ديدگاههاي اقتصادي حضرت امام خمينی)ره(، دانشگاه تربيت 

 مدرس و مركز نشر آثار حضرت امام)ره(.
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